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DREZDENKO, MAJ 2019 ROK

WPROWADZENIE

Ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
wprowadzono do ustawy o samorządzie gminnym, nowa instytucję prawną „raport o stanie gminy”.
Wolą ustawodawcy było aby raport został przedstawiony radnym po raz pierwszy po kadencji, w
czasie której nowelizacja weszła w życie. Zgodnie z zapisem art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym
„raport” przygotowywany jest przez organ wykonawczy gminy i przedstawiany Radzie Gminy
corocznie do dnia 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu
obywatelskiego.
Dokument, który Państwu przedstawiam został sporządzony w oparciu o dane przekazane przez
komórki organizacyjne urzędu miejskiego oraz jednostki organizacyjne gminy. Ich weryfikacja była
trudna do przeprowadzenia, gdyż funkcję Burmistrza Drezdenka objęłam z końcem listopada
ubiegłego roku, stąd informacje o działalności organu wykonawczego w 2018 roku zostały oparte na
dostępnych dokumentach. Dodatkową trudność w przygotowaniu raportu stanowiła nieobecność od
początku obecnej kadencji sekretarza gminy czyli kluczowego urzędnika posiadającego
wszechstronną wiedzę o działalności gminy.
Wobec braku w ustawie zapisów dotyczących szczegółowych wymogów jakie powinien posiadać
raport przyjęto, że wykonanie zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie
gminnym będzie najlepiej obrazować działalności organu wykonawczego gminy. Szczególnie w
zakresie realizacji przyjętych polityk, programów i strategii. Do raportu załączono sprawozdania z
realizacji uchwał Rady Miejskiej sporządzone przez poszczególne referaty urzędu miejskiego oraz
jednostki organizacyjne gminy w niezmienionej formie, przekazanej Radzie Miejskiej w lutym
bieżącego roku.
Raport stanowi podstawę do debaty na temat funkcjonowania gminy w 2018 roku, zarówno przez
radnych jak i mieszkańców oraz udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi przez Radę Miejską wotum
zaufania.
Sądzę, że przedstawiony raport zawiera interesujący materiał informacyjny i będzie podstawą do
ciekawej dyskusji.

Burmistrz Drezdenka

Karolina Piotrowska
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Dane ogólne dotyczące gminy
Powierzchnia
Lesistość (w % powierzchni)
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2018 r.)
Ludność na 1 km
Miejscowości
Sołectwa
II Demografia
Liczba kobiet na 100 mężczyzn
Urodzenia żywe
Zgony
Przyrost naturalny
Saldo migracji
Ludność
- w wieku przedprodukcyjnym
- w wieku produkcyjnym
- w wieku poprodukcyjnym
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
w tym kobiet
Stopa bezrobocia w powiecie strzelecko-drezdeneckim
( stan na 31.12.2018 r.)

400 km2
65,2 %
17 254 osoby
42 osoby
38
27
102
192
187
0,03 %
- 40
19,05%
60,89%
20,06%
628 osób
376
11,7%

III Informacje dotyczące wykonywania zadań własnych gminy, w szczególności stanu
realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Drezdenko
i jednostki organizacyjne gminy w 2018 roku.
1. Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody
oraz gospodarka wodna:
1) ład przestrzenny
Ład przestrzenny na terenie gminy kształtowany jest w oparciu o miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 roku wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte przez
Radę Miejską:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzebicz;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla budowy rurociągów w ramach
zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy
Drezdenko;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagórze;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drezdenko – Radowo;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów.
W ramach prac związanych z przygotowaniem uchwały w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
przeprowadzono ankietę i zorganizowano spotkanie z mieszkańcami. Obecnie trwają prace

nad projektem uchwały, która będzie przedstawiona Radzie Miejskiej i poddana dyskusji
publicznej.
2) gospodarka nieruchomościami
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce
nieruchomościami oraz w uchwale Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami i w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność
Gminy Drezdenko.
Nieruchomości będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany,
zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania
w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność
Gminy Drezdenko wynosi ponad 953 ha. W tym znajdują się między innymi:
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 92,1358 ha;
- grunty przekazane w trwały zarząd – 18,8482 ha;
- grunty przekazane w użytkowanie – 1,1618 ha;
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy – 0,3524 ha.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dokonano sprzedaży 11 lokali
mieszkalnych, 2 lokali niemieszkalnych (garaże) oraz 19 działek niezabudowanych.
Ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto dochód w wysokości 405 731,08 zł.
W minionym okresie do gminnego zasobu nieruchomości nabyto nieodpłatnie w drodze
umowy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
trzy nieruchomości, w tym dwie położone na terenie miasta pod utworzenie dróg publicznych
oraz jedną położoną w Starych Bielicach z przeznaczeniem pod budowę placu rekreacyjnego.
Ponadto decyzjami Wojewody Lubuskiego stwierdzającymi nabycie przez Gminę Drezdenko
z mocy prawa własności nieruchomości oraz decyzjami Burmistrza Drezdenka
zatwierdzającymi podział nieruchomości nabyto 58 działek o łącznej powierzchni 11,8545 ha
położonych w obrębie miejscowości Drezdenko, Niegosław, Radowo i Osów
z przeznaczeniem pod budowę i poszerzenie dróg publicznych.
W celu realizacji praw własnościowych kontynuowano 526 umów dzierżawy gruntów, w tym
14 na cele handlowe, 150 pod garażami, 6 na cele rekreacyjne, 51 na inne cele, 56 na cele
rolne i 249 na ogrody przydomowe. Wykonując prawa własnościowe Gmina Drezdenko
osiągnęła wpływy z opłat za zarząd, użytkownie i użytkowanie wieczyste w wysokości
132 396,13 oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1 128 713,64 zł.
3) ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna
Zadania z zakresu ochrony środowiska gmina realizowała w oparciu o przyjęty przez Radę
Miejską w 2015 roku Program Ochrony środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015 -2018
z perspektywą do roku 2022.
Zadania ujęte w Programie Ochrony Środowiska dotyczą szeroko pojętej ochrony przyrody
i takich komponentów środowiska jak np. powietrze, ziemia, woda. Wykonywanie zadań
ujętych w POŚ jest wpisane również w Planie gospodarki niskoemisyjnej oraz Planie
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drezdenko.

W realizację POŚ wpisuje się również szereg innych działań jak np.: usuwanie azbestu,
dofinansowanie do wymiany kotłów, sprawnie działający system gospodarowania odpadami
komunalnymi, kontrole nieruchomości pod względem pozbywania się nieczystości ciekłych,
dbanie o zieleń, w tym o pomniki przyrody, termomodernizacje budynków użyteczności
publicznej.
W ramach ochrony powietrza atmosferycznego przyznano 15 dotacji na modernizację
systemu ogrzewania (likwidacja pieców węglowych/kaflowych). Wymienione zostało
ogrzewanie u ośmiu osób na gaz i u siedmiu osób na ekogroszek. Wydano na ten cel
53 989,36 zł.
W 2018 roku realizowane były założenia Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko na lata 2017- 2032 przyjętego przez
Radę Miejską w 2017 roku. W lutym 2018 r. Gmina Drezdenko złożyła wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport oraz
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”. Gmina
otrzymała dofinansowanie 160 tys. zł.. W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego
wybrano firmę, która w okresie od 24.05.2018 r. do 04.09.2018 r. realizowała zadanie.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 159 503,90 zł. W ramach zadania azbest został
usunięty ze 108 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Mieszkańcy nie ponieśli
żadnych kosztów związanych z realizacją zadania. Efekt ekologiczny, który osiągnięto
to 316,101 ton (19 215,402 m2) azbestu, który został unieszkodliwiony poprzez umieszczenie
na składowisku odpadów niebezpiecznych. Po realizacji Programu w 2018 r. oraz po
weryfikacji danych znajdujących się w bazie, na terenie Gminy Drezdenko na koniec 2018 r.
znajdowało się 965,252 ton wyrobów azbestowych oraz około 4700 mb azbestowych rur
wodociągowych (ul. Kopernika, ul. Polna, Pl. Sportowy, oś. Leśne, al. Piastów).
W gminie Drezdenko znajduje się 35 pomników przyrody (pojedynczych okazów lub skupisk
drzew, wydmy, głaz narzutowy). W 2018 r. wykonano podpory pod pomnikami przyrody
(dąb przy ul. Ogrodowej, lipa na Placu Kościelnym, wykonano cięcia pielęgnacyjne cisów
przy ul. Kościuszki / ul. Marszałkowskiej, dębu przy ul. Kościuszki oraz dębu przy drodze
wojewódzkiej w Kleśnie). Wydatkowano na ten cel 9 582,49 zł.
W 2018 roku skierowano 6 wniosków do Starostwa Powiatowego i Konserwatora Zabytków
(gdy wycinka drzew następuje w strefie konserwatorskiej) o zezwolenie na usunięcie drzew
z terenów gminnych. Łącznie uzyskano zezwolenie na usunięcie 19 szt. drzew (ul. Kopernika,
ul. Cicha, Plac Wolności, Park Kultur Świata, teren przy sali wiejska w Goszczanowie, przy
placu zabaw w Przeborowie). W 2018 r. wydano ponad 11 766,94 zł na usuwanie
uschniętych i zagrażających otoczeniu drzew i krzewów z terenów gminnych.
Prowadzono 18 postępowań dot. wycinki drzew u osób prawnych oraz instytucji. Łącznie
wydano decyzji na wycinkę 440 drzew oraz w uzasadnionych przypadkach nakazano
wykonanie nasadzeń kompensacyjnych (92 drzewa). Osoby fizyczne złożyły 90 zgłoszeń
o zamiarze usunięcia drzew.
W 2018 roku był realizowany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko. W ramach programu
zrealizowano cele i zadania:

- odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku dla zwierząt (w tym zwierzęta, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych) z terenu gminy wyłapano 14 psów (3 z nich zostały adoptowane, 2 zostały odebrane przez
właściciela, 1 padł – podejrzenie parwowirozy) oraz 5 kociąt (4 zostały adoptowane, 1 padł –
ciężkie zapalenie płuc). Na koniec grudnia 2018 r. w schronisku nie przebywał żaden kot.
Koszty związane z wyłapywaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
w schronisku wyniosły 188 235,50 zł.;
- zbieranie padliny zwierząt bezdomnych z gruntów gminnych w tym z pasa drogowego dróg
gminnych - zebrano 8 szt. padliny, łączna kwota za transport i utylizację 2 367,95 zł.;
- ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów - powyższe zadanie realizowano poprzez
obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt trafiających do schroniska. Łącznie wykonano
zabiegów na kwotę 15 443,00 zł.;
- sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - gmina zakupiła
i przekazała karmę (607 kg) społecznym opiekunom kotów wolnożyjących na dokarmianie
kotów przebywających na terenie Gminy na kwotę 2 608,04 zł., użyczała opiekunom kotów
wolnożyjących klatki w celu wyłapywania kotów i dostarczenia ich do gabinetu
weterynaryjnego (w celu leczenia bądź sterylizacji), poniesiono koszty leczenia kotów
wolnożyjących w kwocie 725,00 zł;
- zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - gmina zawarła
umowę z rolnikiem na zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskich w gospodarstwie
rolnym. W 2018 r. nie było przypadku umieszczenia zwierząt w w/w gospodarstwie. Gmina
poniosła koszt w wysokości 4 200,00 zł (350,00 zł/m-c) za ryczałtowe prowadzenie umowy;
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt - zadanie realizowane było
przez schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez umieszczanie zdjęć wyłapanych zwierząt
na stronie internetowej i tablicach informacyjnych urzędu oraz stronie Biuletynu Informacji
Publicznej. Gmina zawarła z mieszkańcami gminy 13 umów adopcyjnych na adopcję 13
suczek i 1 psa, które zostały przygarnięte bezpośrednio z terenu Gminy. Wszystkie te
zwierzęta zostały wysterylizowane;
- zlecenie zabiegów weterynaryjnych – w ramach umowy wykonano 123 sterylizacje kotów,
16 sterylizacji psów, leczono i zwalczano pasożyty u 29 kotów i 3 psów, oznakowano 6
zwierząt, zaszczepiono przeciw wściekliźnie 6 zwierząt. Koszt usług weterynaryjnych
wyniósł ponad 15 tys. zł.
Działania związane z ochroną środowiska obejmują także edukację ekologiczną. Gmina
corocznie wspiera szkoły w organizacji akcji sprzątania świata – zakup worków na śmieci.
Ponadto zorganizowano dwa przedstawienia ekologiczne o tematyce segregacji odpadów,
pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotacje na edukację
ekologiczną najmłodszych mieszkańców gminy oraz wydruk ulotek informacyjnych
i znakowanie pojemników na odpady. Przez okres 3,5 miesiąca zamontowany został na próbę
czujnik zanieczyszczenia powietrza, który mierzył zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego
PM 2,5 i PM 10. Czujnik zainstalowany był w Drezdenku przy ul Warszawskiej. Wyniki
pomiarów określono wyliczając średnią dobową wartość jakości powietrza jako średnią
arytmetyczną godzinowych pomiarów jakości powietrza w ciągu doby. Jest ona
klasyfikowana w 6 kategoriach: bardzo dobra, dobra, umiarkowana, dostateczna, zła i bardzo
zła. Jakość pomiarów powietrza we wrześniu i październiku 2018 roku wahała się między
odczytami „bardzo dobra” i „dobra” oraz okazjonalnie „umiarkowana”. W listopadzie 2018 r.
była najczęściej „dobra” i „umiarkowana”, kilka razy „dostateczna” i jeden raz „zła”,
natomiast w grudniu najczęściej „dostateczna” lub „dobra”. Zaobserwowano, że godzinowe
pomiary jakości powietrza określone jako „złe” i „bardzo złe” wystąpiły w okresie

grzewczym w godzinach popołudniowych i wieczornych. Najwyższe przekroczenia pyłów
występowały w godzinach od 17.00 do 23.00.
Całkowity koszt działań edukacji ekologicznej wyniósł blisko 25 tys. zł,
w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 15 680 zł.
W związku ze szkodami powstałymi w wyniku suszy zarządzeniem Wojewody Lubuskiego
z dnia 21 czerwca 2018 r. powołano komisję do szacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej przez suszę
w 2018 r. Szacowanie szkód objęło 148 gospodarstw rolnych.
W zakresie gospodarki wodnej| zrealizowano zadanie dotyczące konserwacji urządzeń
melioracji wodnej w Drezdenku przy ulicach Krótkiej, Długiej, Towarowej, Kolejowej
i Okrężnej. Koszt prac wraz ze sporządzeniem kosztorysów i nadzorem wyniósł 39 659,42 zł.
W ramach funduszu sołeckiego wykonano oczyszczenie rowów i przepustów w miejscowości
Modropole.
W 2018 roku w związku z nowelizacją ustawy prawo wodne wprowadzono opłatę retencyjną.
2. Drogi gminne, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego:
Gmina posiada drogi publiczne o długości 103,2 km. Przez teren gminy przebiegają także
2 drogi powiatowe o długości 23,86 km oraz 10 dróg wojewódzkich.
W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach publicznych gminnych
wykonano:
- budowę nawierzchni ulic Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada;
- przebudowę drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza w Drezdenku;
- przebudowę i remont drogi w Lubiewie i Drawinach;
- przebudowę nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku;
- przebudowę skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku;
- przebudowę terenu w obrębie placu Wileńskiego w Drezdenku.
Łączny koszt wykonanych prac to 2 128 905,36 zł.
Opracowano także 5 projektów budowlanych na remonty i budowę kolejnych gminnych dróg
publicznych;
- „ Budowa nawierzchni ulic: Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku”;
- „ Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku”;
- „ Przebudowa chodników przy ul. Łąkowej w Drezdenku”;
- „ Przebudowa drogi ulicy Al. Piastów w Drezdenku”;
- „ Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Drezdenku”.
W ramach prac utrzymaniowych na drogach publicznych gminnych zakupiono donice
i kwietniki kwiatowe, ławki uliczne, stojaki rowerowe, kosze uliczne, słupki blokujące,
wykonano pielęgnację zieleni na latarniach drogowych, zakupiono znaki drogowe i tablice,
wykonano zimowe i letnie utrzymanie dróg i przystanków oraz pasów drogowych, malowanie
barier, oznakowanie poziome ulic i przejść dla pieszych, wycinkę drzew i krzewów,
wykonano odwodnienie, czyszczenie separatorów, odbiór padliny itp. Łącznie wydatkowano
na te prace 1 218 235,97 zł.

Prowadzono także prace na drogach wewnętrznych. Na bieżące prace utrzymaniowe
wydatkowano 456 862,24 zł. Obejmowały one: zakup wiat przystankowych, koszy ulicznych,
znaków drogowych, remonty dróg gruntowych, osiedlowych, przepustów, czyszczenie rowów
i przepustów, wykonanie płyty przystankowej, utwardzenie pobocza , wycinkę drzew.
Na drogach wewnętrznych wykonano także zadania inwestycyjne:
- budowa drogi w miejscowości Rąpin;
- budowa drogi, chodników, oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz
z budową parkingu;
- przebudowa chodników oraz schodów przy ul Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku;
- przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej
i Nowogrodzkiej w Drezdenku;
- przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku;
- przebudowa nawierzchni przy budynku wielorodzinnym przy ul Marszałkowskiej
w Drezdenku;
- przebudowa drogi w miejscowości Lipno;
Łącznie wydatkowano 1 456 616,80 zł.
Przygotowanych zostało również 5 dokumentacji projektowych na budowę i remonty dróg
wewnętrznych w kolejnych latach:
- „ Budowa drogi w miejscowości Drawiny”;
- „ Budowa drogi w miejscowości Grotów”;
- „ Budowa dróg w miejscowości Gościm”;
- „ Przebudowa drogi w miejscowości Klesno”;
- „ Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku”.
Centrum Integracji Społecznej utrzymywało pasy drogowe oraz zieleń miejską w zakresie
utrzymania czystości na drogach i ulicach – zbieranie odpadów stałych, usuwania piasku
z dróg i chodników, koszenie trawy w pasach dróg gminnych, skwerach oraz trawników,
utrzymanie małej architektury (naprawa ławek, koszy na śmieci, itp.), utrzymanie
oznakowania poziomego (odnowienie przejść dla pieszych oraz linii parkingów), ustawianie
nowego oznakowania pionowego oraz naprawa istniejącego. Zbieranie liści z terenów pasów
drogowych dróg gminnych parków i skwerów. Ponadto utrzymywano pasy drogowe dróg
wojewódzkich w obrębie miasta Drezdenka w zakresie zbierania odpadów stałych oraz
koszenia trawy.
Zadania CIS realizował na podstawie umów z gminą Drezdenko oraz dotacji przedmiotowej.
3. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energie elektryczną i cieplną
oraz gaz:
1) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych;
Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w Gminie
Drezdenko zajmuje się PGKiM sp. z o.o. w Drezdenku, zgodnie z udzielonym zezwoleniem
wydanym na czas nieoznaczony.

W 2018 r. gmina wykonała następujące prace związane z siecią wodną i sanitarną:
- zmodernizowano stację uzdatniania wody w miejscowości Lubiatów, wartość inwestycji
99 187,94 zł;
- wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej o dł. 62,50 m w miejscowości Drezdenko,
ul. Podgórna, wartość inwestycji 16 383,60 zł;
- dokonano wymiany rur azbestowych wodociągu w ulicy Podgórnej o długości 2 321 m,
wartość inwestycji 809 691,90 zł;
- położono kanalizację sanitarną w ulicy Młyńskiej o długości 138,41 m, wartość inwestycji
365 707,40 zł;
- rozbudowano ujęcie wód podziemnych, wybudowano otwór rozpoznawczo –obserwacyjny
nr P-1, wartość inwestycji 40 241, 81 zł.
- dokonano wykupu sieci wodociągowej od dwóch osób fizycznych o długości 240,70 m,
koszt 31 531,69. W 2018 roku Gmina Drezdenko zawarła z dziewięcioma osobami
fizycznymi i prawnymi umowy na wybudowanie sieci wodociągowej a następnie wykupu tej
sieci przez gminę.
Na terenie gminy funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków, w Drezdenku i w Gościmiu (lokalna
na potrzeby ośrodka rehabilitacyjnego). Na podstawie zawartej umowy dzierżawy z 2018 r.
oczyszczalnia ścieków przy ul. Łąkowej w Drezdenku jest dzierżawiona przez PGKiM spółka
z o.o. w Drezdenku. Wartość dzierżawionego majątku oczyszczalni ścieków wynosi
11 665 896,23 zł. Czynsz dzierżawny jest naliczany w wysokości 10 % odpisu
amortyzacyjnego dzierżawionego majątku. Dochód z dzierżawy majątku oczyszczalni
ścieków w 2018 r. wyniósł 48 806,75 zł.
2) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.
Obowiązki gminy w zakresie czystości i porządku wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Gmina posiada przyjęty w 2017 roku przez Radę Miejską Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko. W 2018 roku były realizowane
zadania w oparciu o powyższe dokumenty.
Na zadania związane z oczyszczaniem terenów gminy wydatkowano kwotę ponad 140 tys. zł.
Systemem gospodarowania odpadami objętych było 13424 mieszkańców gminy, z których
11017 zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, co stanowi 82,07% osób
objętych deklaracją oraz 2407 osób, które zadeklarowały nieselektywną zbiórkę odpadów
komunalnych, co stanowi 17,93% osób objętych deklaracją. Oznacza to, że systemem
ewidencji zagospodarowania odpadów obejmuje 77,80% mieszkańców.
Poniżej tabele obrazujące ilość osób zameldowanych i objętych deklaracją w podziale na
miasto i wieś.
liczba mieszkańców
17 254
zameldowanych

udział %

liczba mieszkańców
objętych deklaracją

13 424

udział
%

miasto 10 102

58,55

miasto

7 856

58,52

wieś 7 152

41,45

wieś

5 568

41,48

UDZIAŁ % ZŁOŻONYCH DEKLARACJI
MIASTO
WIEŚ
liczba mieszkańców 10 102
zameldowanych

liczba mieszkańców 7 152
zameldowanych
77,77%

liczba mieszkańców 7 856
objętych deklaracją

77,85%
liczba mieszkańców objętych 5 568
deklaracją

W 2018 r. wystosowano do podatników 82 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym: 67 wezwań do właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i 15 wezwań do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
(firm i domków letniskowych). W wyniku wystosowanych wezwań deklaracje o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wyjaśnienia złożyło 24 właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i 8 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Pozostałe
weryfikacje są nadal w toku. Jednocześnie, w ww. okresie przeprowadzono 312 weryfikacji
pod kątem ilości osób zamieszkujących, ujętych w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 62 weryfikacje z tytułu ważności Karty
Dużej Rodziny. W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających 245 podatników
złożyło wyjaśnienia bądź korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Pozostałe weryfikacje są kontynuowane.
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zostały wszczęte 3 postępowania w stosunku do
osób, które nie złożyły deklaracji. Wydano 2 decyzje określające wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 1 postępowanie zostało umorzone.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi prowadzono także działania:
- udzielono zamówienia, na wykonywanie usługi w zakresie odbioru transportu, przekazania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie
Gminy Drezdenko;
- ustanowiono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych obejmującą następujące frakcje
odpadów: papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
- utworzono na terenie Gminy Drezdenko Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ul. Pierwszej Brygady 21a w Drezdenku
prowadzony przez PGKiM spółka z o. o. w Drezdenku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty;
- uzyskano wymagalny poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania. Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa
sztuczne i szkło;
- udostępniono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drezdenko
informację o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy, miejscu zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, osiągniętym
wymagalnym
poziomie
recyklingu,
przygotowaniu
do
ponownego
użycia
i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych, poziomie ograniczenia
masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz nie
osiągnięciu wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
a także podmiocie prowadzącym na terenie gminy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, adresie i godzinach otwarcia PSZOK-u oraz podmiotach zbierających zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;
- dokonano corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, która udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publiczne.;
W celu prawidłowości realizacji zadań utrzymania czystości i porządku przeprowadzono
kontrole nieruchomości pod względem pozbywania się nieczystości ciekłych.
Przeprowadzono 53 kontrole w m. Niegosław. Nieruchomości zostały wytypowane na
podstawie braku informacji w kwartalnych sprawozdaniach składanych Burmistrzowi przez
przedsiębiorców dot. zawarcia umów na świadczenie usług asenizacyjnych przez
poszczególnych właścicieli. Ponadto na prośbę Wojewódzkiego Lubuskiego Inspektora
Ochrony Środowiska przeprowadzono kontrolę w m. Drawiny z powodu zanieczyszczenia
rzeki Pokrętna ściekami komunalnymi. Kontrolę przedsiębiorcy, którego miejsce
prowadzenia działalności znajduje się w Drawinach w pobliżu rzeki Pokrętna przeprowadził
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
W 2018 roku realizowane były zadania wynikające z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Drezdenko do roku 2020, przyjętego przez Radę Miejską w 2016 r.:
- w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku - "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową,
wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizację instalacji c.o.,
budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu - etap I" – 158 055,00 zł;
- w Szkole Podstawowej w Niegosławiu - "Poprawa efektywności energetycznej budynku
Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową
instalacji c.o.”, całkowita wartość projektu 1 522 471,00 zł (dofinansowanie 692 571,40 zł),
w 2018 roku wydatkowano 1 261 190 zł, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu
Rozwoju Regionalnego;
- w Szkole Podstawowej w Rąpinie - remont dachu (rozebranie starego pokrycia dachowego,
przemurowanie kominów, pokrycie dachu blachodachówką, docieplenie dachu
od spodu wełną mineralną, wymiana rynien dachowych) – 57.982,94zł;
- w Szkole Podstawowej w Gościmiu - remont dachu (rozebranie starego pokrycia
dachowego, przemurowanie kominów, pokrycie dachu blachodachówką, docieplenie dachu
wełną mineralną, wymiana rynien dachowych) – 96 947,74 zł.
Podpisano również umowę na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej
na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II” współfinasowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, całkowita wartość projektu 941 942,85,
dofinansowanie 85% - 800 651,42.
3) zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
W 2018 roku Rada Miejska przyjęła aktualizację Planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną oraz paliwo gazowe dla gminy Drezdenko. Trwają prace nad gazyfikacją
miejscowości Osów, Trzebicz i Trzebicz Nowy. Dostawa gazu do tych miejscowości będzie
możliwa po planowanej w 2019 roku rozbudowie stacji bazowej w Drezdenku. Dystrybucją
gazu ziemnego na terenie gminy Drezdenko zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z
o.o. Oddział Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. Obecnie stopień gazyfikacji w gminie
Drezdenko wynosi 58%. Energia elektryczna dostarczana jest przez przedsiębiorstwo ENEA
Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. Na terenie miasta zlokalizowany jest

główny punkt zasilania 110/15 kV GPZ Drezdenko, a obszar gminy zaopatrywany jest w
energię elektryczną także poprzez linie SN 15 kV wyprowadzone z GPZ Dobiegniew oraz
GPZ Strzelce Krajeńskie. Stan techniczny istniejącej na terenie gminy sieci należy uznać jako
dobry, a odpowiednia konfiguracja systemu sprawia, że jest zachowana pewność zasilania.
Gmina Drezdenko posiada kotłownie i urządzenia cieplne. Kotłownia w Drezdenku przy ul.
Kopernika jest obiektem wolnostojącym. Kotłownie przy ul. Mickiewicza, Szpitalnej, Alei
Piastów w Drezdenku oraz kotłownia w Drawinach znajdują się w budynkach mieszkalnych.
W kotłowni przy Alei Piastów i ul. Piłsudskiego gmina Drezdenko posiada urządzenia
cieplne. Na podstawie zawartej umowy dzierżawy 2015 r. urządzenia i inne obiekty są
wydzierżawione dla PGKiM spółka z o.o. w Drezdenku. Wartość dzierżawionego majątku:
1 463 172, 71 zł. Roczny dochód z dzierżawy to 5 004, 25 zł.
4. Działalność w zakresie telekomunikacji:
W 2018 roku realizowano zadania wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku z 2012
roku w sprawie wykonywania przez gminę Drezdenko działalności z zakresu telekomunikacji
oraz decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2014 roku, na uzyskanie zgody na
świadczenie przez gminę Drezdenko usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za
pomocą sieci bezprzewodowej, w zakresie zrealizowanego projektu pn. „Budowa gminnej
infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych”. Świadczenie usługi dotyczyło
130 gospodarstw domowych (wyłonionych w ramach projektu) oraz 23 jednostek
publicznych, w tym jednostek organizacyjnych podległych Gminie Drezdenko. W celu
zapewnienia realizacji zadań i funkcjonowania Internetu w ramach działalności w zakresie
polityki społecznej dla osób wykluczonych oraz rozbudowy gminnej infrastruktury
informatycznej wydatkowano w 2018 roku kwotę 94 844,70 zł.
5. Lokalny transport zbiorowy:
Zadania gminy w zakresie transportu zbiorowego dotyczyły organizacji dowozu dzieci do
gminnych placówek oświatowych. Wyznaczono linie przewozowe w uzgodnieniu z władzami
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Transport osób realizowano w oparciu o własny tabor
i przewoźnika zewnętrznego. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wyniosły
1 009 057,42 zł w tym: koszty utrzymania transportu własnego (MZGO) – 478 124,97 zł,
dowozy świadczone przez podmioty zewnętrzne – PKS - 313 947,61 zł ( gmina ponosi 50%
kosztów biletów miesięcznych dla dzieci w ramach dowozów szkolnych, pozostałe 50 %
przewoźnik odzyskuje z Urzędu Marszałkowskiego) oraz dowozy niepełnosprawnych
216 984,84 zł. Dowóz uczniów świadczono dla 134 uczniów trzema autobusami będącymi
własnością gminy (MZGO) oraz sześcioma autobusami PKS dla 193 uczniów.
6. Ochrona zdrowia:
Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Drezdenku. Dotyczyły zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na
zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w wysokości 21 543,50 zł. Działania
obejmowały organizację konkursów, olimpiad, zajęć terapeutycznych. Na działania związane
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano blisko 305 tys. zł. Działania obejmowały
organizację konkursów, ferii zimowych, wyposażenie świetlic profilaktycznowychowawczych, dożywianie dzieci, zajęcia terapeutyczne, dofinansowanie kolonii letnich,
szkolenia i inne wydatki związane z realizacją celów Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Głównymi celami programu było:

a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków – zadania realizowane przez Punkt Konsultacyjny dla Osób
z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie (80 dyżurów konsultacyjnowspierających, 484 spotkania, 218 osób zgłoszonych i przyjętych, spotkania wspierające
w których uczestniczyło 79 osób). Zorganizowano również wyjazd terapeutyczny dla grup
AA i członków rodzin na ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe;
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie –
wsparcie działalności Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych (świetlice w Drezdenku, Trzebiczu i Drawinach), prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania
problemów alkoholowych (lokalne imprezy profilaktyczne, organizacja kampanii
edukacyjnej, realizacja programów profilaktycznych w szkołach), organizacja czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży (dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach wiejskich
i hali sportowej, zakup paczek świątecznych), wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych (wspieranie Klubu
Integracyjnego w Drezdenku);
c) wsparcie fundacji „ Dom Wspólnoty BARKA” działającej na rzecz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym kwota 20 tys. zł.
7. Pomoc społeczna w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze:
1) zadania z zakresu pomocy społecznej realizował Ośrodek Pomocy Społecznej
w Drezdenku w tym:
- pobyt w DPS 30 osób z terenu gminy Drezdenko, opłaty wyniosły 919 069,32 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – obsługa posiedzeń zespołu
interdyscyplinarnego – 3 507,03 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
Centrum Integracji Społecznej – 255 422,69 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 911 011,59
zł ( zasiłki okresowe wypłacono dla 371 osób a zasiłki celowe dla 472 osób);
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne, na podstawie wydanych decyzji – 244 674,91 zł;
- zasiłki stałe ( wypłacono 195 osobom) – 987 408,17 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 972,00 zł;
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – 306 116,74 zł
- dofinansowanie świetlic szkolnych – 159 738,18 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (1000 osób w tym 540 dzieci) – 449 850,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem OPS – 1 803 305,00 zł
OPS prowadził także działania na rzecz ludzi bezdomnych. Liczba wszystkich
zdiagnozowanych bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była gmina
Drezdenko w 2018 roku wynosiła 13 osób. W ramach działań gmina opłaciła pobyt
w schronisku 12 osobom bezdomnym. 10 osób zostało objętych Indywidualnym Programem
Wychodzenia z Bezdomności a 2 kontraktem socjalnym.
2) w roku 2018 prowadził także działalność samorządowy zakład budżetowy Centrum
Integracji Społecznej w Drezdenku, którego podstawowym zakresem działania jest
reintegracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie. W ramach reintegracji

zawodowej CIS utrzymywał pasy drogowe oraz zieleń miejską w zakresie utrzymania
czystości. Ponadto utrzymywano pasy drogowe dróg wojewódzkich w obrębie miasta
Drezdenka w zakresie zbierania odpadów stałych oraz koszenia trawy. Zadania realizowano
na podstawie umów z gminą Drezdenko oraz dotacji przedmiotowej.
CIS dodatkowo pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na
następujące działania:
- w okresie lipiec 2016 r.- maj 2018 r. w ramach projektu „Wystandaryzowane wsparcie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego
Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji
Społecznej na terenie województwa lubuskiego”;
- w okresie maj 2018 r. do listopad 2019 r. (planowane zakończenie) w ramach projektu pod
nazwą „Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona
z animacją otoczenia”.
CIS świadczyło także usługi dla PGKiM sp. z o.o. w Drezdenku, Wspólnoty „Dziewiątka”
w Drezdenku, Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 3 c w Drezdenku oraz Wspólnoty
mieszkaniowej PPHU Almar ul. Sienkiewicza w Drezdenku. Zakres prac to utrzymanie
terenów przy budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz sprzątanie klatek schodowych.
Źródła finasowania CIS w roku 2018:
- z tytułu robót i usług 685 622,49 zł w tym zlecone przez gminę Drezdenko 607 750,17 zł
- dotacja przedmiotowa 175 491,16 zł
- odsetki bankowe, pozostałe dochody 226,42 zł
- środki UE 227 061,84 zł
Liczba uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną oraz usamodzielnionych
ekonomicznie w roku 2018:
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Uczestnicy Centrum zatrudnieni u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego
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W ramach reintegracji społecznej Centrum Integracji Społecznej organizuje dla uczestników
zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym. Ponadto organizowane są dla uczestników
wyjazdy do kina, teatru, centrów edukacyjnych itp.;
3) w 2018 roku prowadził działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku. ŚDS
dysponuje 30 miejscami. Jest placówką pobytu dziennego, przeznaczonego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, czyli dla osób przewlekle chorych psychicznie
i niepełnosprawnych intelektualnie (upośledzenie umysłowe). Na dzień 31.12.2018 r.
w zajęciach uczestniczyło 30 osób. Praca z uczestnikami przebiegała w oparciu o plany:
roczne, miesięczne i dzienne, zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych, sportoworehabilitacyjnych. Były również organizowane wyjazdy integracyjne. Indywidualne plany
pracy przygotował Zespół Wspierająco- Aktywizujący w skład którego wchodzą pracownicy
zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy. Zespół Wspierająco-Aktywizujący
zajmuje się diagnozowaniem potrzeb uczestników oraz opracowuje indywidualne plany
postępowania wpierająco-aktywizującego. Zajęcia opierały się na różnorodnych treningach.
Dużo uwagi poświęcono nabywaniu umiejętności interpersonalnych, rehabilitacji społecznej
osób z niepełnosprawnością intelektualną. ŚDS był organizatorem oraz uczestniczył w wielu

imprezach integracyjnych, kulturalnych, sportowych i okolicznościowych. Środowiskowy
Dom Samopomocy współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Więzi”, Centrum Promocji Kultury, Centrum
Integracji Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, biblioteką, przedszkolami, szkołami,
muzeum, rodzinami oraz opiekunami uczestników. Działalność ŚDS finansowana jest przez
budżet państwa i wyniosła 633 762,20 zł. W 2018 roku ŚDS realizował także zadania
związane z poprawą warunków lokalowych polegających na adaptacji, renowacji oraz
wyposażeniu dodatkowych pomieszczeń przyległych do ŚDS, na które otrzymał dotację
z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2018 roku wydatkowano na to zadanie kwotę
49 671,59 zł.
8. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku realizował zadania wymienione w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, których głównym celem jest stworzenie
systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji,
związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci oraz wsparcie kobiet w ciąży
i rodzin w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
Ośrodek zapewnił wsparcie, które polegało w szczególności na:
- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;
- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- pomocy w integracji rodziny;
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- dążeniu do reintegracji rodziny.
Zdecydowaną większość wyżej wymienionych zadań realizuje asystent rodziny, który jest
powołany do pracy z rodziną w obszarze wsparcia rodziny. W 2018 roku dwóch asystentów
objęło opieką łącznie 32 rodziny. Problemami, z którymi asystenci spotykali się w rodzinach
objętych wsparciem były: niskie umiejętności opiekuńczo – wychowawcze, brak pracy,
niezaradność życiowa, konflikty z prawem, występowanie przemocy w rodzinie, problemy
zdrowotne i emocjonalne, niepełnosprawność, uzależnienia, niski poziom kompetencji
społecznych, niewłaściwe relacje i więzi rodzinne, zaburzenia psychiczne. Efektem pracy
asystentów było:
- opracowanie 6 planów pracy z nowo przydzielonymi rodzinami, 52 aktualizacje planów
pracy wraz z okresową oceną sytuacji rodziny, z 1 rodziną zakończono pracę
z powodu braku efektów (rodzina nie wywiązywała się z ustaleń, nie współpracowała
z asystentem rodziny), 2 rodziny zmieniły miejsce zamieszkania, 2 rodziny zaprzestały
współpracy z asystentem z uwagi na usamodzielnienie;
- udzielanie pomocy oraz nauka członków rodziny konstruktywnego i właściwego
prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz
wychowawczych z dziećmi;
- sporządzanie opinii na wniosek Sądu o rodzinie i jej członkach oraz występowanie do Sądu
o wgląd w sytuację rodziny;

- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
z kuratorami sądowymi.
W rodzinach, gdzie była realizowana praca i udzielane wsparcie, asystenci pomagali
i towarzyszyli w rozwiązywaniu codziennych problemów, także w kontaktach z innymi
urzędami i instytucjami.
Koszty realizacji zadań w 2018 roku wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej:
- finansowanie pracy asystentów rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – 113 312,61
zł z czego gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie
39 118 zł w ramach projektu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
rok 2018”;
- współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 88 689,13 zł.
2) w zakresie pomocy rodzinie były w 2018 roku realizowane programy:
- „Dobry Start 300+” - liczba dzieci objęta programem – 2 059, otrzymana kwota z budżetu
państwa 639 290 zł;
- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie – pomocą zespołów interdyscyplinarnych
objęto 81 osób, w tym 18 dzieci;
- program "Wsparcie Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko"
przyjęty przez Radę Miejską w Drezdenku. Program przeznaczony dla rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko oraz posiadających uprawnienia do korzystania z
karty dużej rodziny. Kontynuowano ulgi przyznane w ramach programu. Środki niezbędne na
realizację ulg w zakresie wychowania, nauczania i wyżywienia pokryte zostały z budżetu
Gminy Drezdenko na łączną kwotę 83 000,60 zł;
3) rodziny z terenu Gminy Drezdenko otrzymywały także pomoc w postaci:
- świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej
kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota 11 540 410,85 zł;
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego – na kwotę 7 836
399,76 zł;
- utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - 42 399,18 zł;
- utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 46 289,95 zł;
9. Gminne budownictwo mieszkaniowe:
Podstawą działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej jest przyjęty uchwałą Rady
Miejskiej w Drezdenku Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Drezdenko na lata 2017 – 2021. Mieszkaniowy zasób gminny stanowią 445
komunalne lokale mieszkalne. W budynkach, w których gmina ma 100 % udziału może sama
decydować o potrzebach remontowych. Natomiast w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
w których gmina posiada udziały, o remontach części wspólnych decydują wszyscy
właściciele lokali. Na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnego zasobu mieszkaniowego
w 2018 r. wydatkowano kwotę 463 714,81 zł. Administrowanie i zarządzanie zasobem
mieszkaniowym zostało powierzone PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku.

10. Edukacja publiczna:
W 2018 roku na terenie gminy funkcjonowało 12 gminnych placówek oświatowych, w tym
jedno przedszkole. Wydatki budżetowe na gminną oświatę wyniosły w 2018 roku
23 386 749,61 zł w tym między innymi: szkoły podstawowe 14 398 611,07, oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych 484 690,96 zł,
dotacja do niepublicznych
przedszkoli 49 746 zł,
gimnazja 2 299 981,35 zł, stołówki szkolne i przedszkolne
1 557 210,90 zł., realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i gimnazjach 633 668,80 zł. Gmina w
ramach subwencji oświatowej otrzymała 11 533 930 zł.
Koszty utrzymania poszczególnych placówek oświatowych wyniosły:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku – budżet wykonany 4 176 272.63 zł, subwencja
oświatowa 2 469 340 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku – budżet wykonany 4 061 028,59 zł, subwencja
oświatowa 2 399 188 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku – budżet wykonany 3 625 594,80 zł, subwencja
oświatowa 2 157 353 zł;
- Publiczne Przedszkole w Drezdenku – budżet wykonany 2 194 051,00 zł, subwencja
oświatowa 665 000 zł;
- Szkoła Podstawowa w Goszczanowie – budżet wykonany 1 211 287,73 zł, subwencja
oświatowa 702 921 zł;
- Szkoła Podstawowa w Niegosławiu – budżet wykonany 1 445 381,38 zł, subwencja
oświatowa 865 648 zł;
- Szkoła Podstawowa w Trzebiczu –budżet wykonany 1 275 318, 59 zł, subwencja oświatowa
735 264 zł;
- Szkoła Podstawowa w Drawinach -budżet wykonany 399 307, 21 zł, subwencja oświatowa
163 330 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gościmiu – budżet wykonany 505 337,77 zł, subwencja oświatowa
174 164 zł;
- Szkoła Podstawowa w Grotowie – budżet wykonany 357 577,73 zł, subwencja oświatowa
124 498 zł;
- Szkoła Podstawowa w Rąpinie – budżet wykonany 355 146,91 zł, subwencja oświatowa
107 676 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach – budżet wykonany 351 709,37 zł, subwencja
oświatowa 121 576 zł;
Na funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty wydatkowano kwotę 3 314 349,23
zł, w tym środki zewnętrzne 857 972 zł.
W zakresie edukacji realizowane były programy:
- uzyskano dofinansowanie w ramach złożonego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz
biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Koszt
całkowity zrealizowanego programu to ponad 75 tys. zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne
ponad 60 tys. zł;
- wykorzystano dofinansowania w ramach złożonego wniosku o udzielenie dotacji w ramach
realizacji zadań Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki – „Bezpieczna+” na rok
szkolny 2017/2018 dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku na kwotę
7 635,20. Głównym celem programu „Bezpieczna+” była poprawa bezpieczeństwa uczniów
nie tylko w szkole, ale i poza nią. Program był adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli
i innych pracowników szkół;
- otrzymano dofinansowania na wsparcie Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 23 821,00 zł;
- uzyskano dotację celową dla Gminy Drezdenko na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na rok 2018. Zrealizowanie wydatków na
stypendia szkolne i zasiłki losowe na łączną kwotę 304 891,74 zł, w tym uzyskana dotacja
w kwocie 243 913,39 zł. Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium
szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
- otrzymano dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”
w kwocie 1.225,00 zł.
- realizowano dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie
320 620,18 zł. Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami
w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do
wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać
pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- pozyskano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe na kwotę 170.186,30 zł.
- otrzymano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
w roku 2018 w kwocie 534.300,00 zł.
- pozyskano dofinansowanie w ramach projektu unijnego „Nowe miejsca przedszkolne dla
najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020. 21 grudnia 2018 r. została podpisana przez Gminę Drezdenko umowa na
realizację zadania. Projekt realizowany będzie w 9 oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych (3 Szkołach Podstawowych w Drezdenku, Szkołach Podstawowych
w Goszczanowie, Trzebiczu, Drawinach, Gościmiu, Grotowie, Rąpinie) oraz w Publicznym
Przedszkolu. Łączna wartość projektu to kwota 999.223,45 zł, z tego kwota dofinansowania
wynosi 849.339,93 zł.
Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzebiczu.

11. Kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami:
W 2018 roku zadania z zakresu kultury realizowały trzy gminne jednostki organizacyjne:
1) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku
W 2018 roku odnotowano 1861 czytelników zarejestrowanych, wypożyczono na zewnątrz
54326 książek i na miejscu 9344 książek. Biblioteka posiada 75 % zbiorów opracowanych
komputerowo. Katalogi on-line MAK+ tworzone są od 2011 roku. Biblioteka posiada 5 filii
na terenach wiejskich. Czytelnikom zapewniono w ramach prenumeraty 40 tytułów
czasopism. W ramach działań zakupiono 1478 książek i 2 e-booki. Pozyskano z Ministerstwa
Kultury dodatkowe środki na zakup księgozbioru w wysokości 12 857 zł. Biblioteka była
organizatorem: Lubuskich Spotkań Poetyckich ,,W pół Drogi”, wieczoru autorskiego ks.
Jerzego Hajdugi z promocją książki ,,Jeszcze” spotkania autorskiego z Magdaleną
Ludwiczak, spotkania z Władysławem Wróblewskim, wieczoru poetycko-muzycznego
,,Historie codzienne” z udziałem Adama Korzeniowskiego i Adama Tomaszewskiego,
spotkań edukacyjno-literackich z dziećmi z okazji ,,Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich”, spotkań autorskich z Wiolettą Piasecką, Anną Szafrańską, Joanną Krzyżanek,
Elizą Piotrowską, Joanną Onyszkiewicz, wystawy i promocja albumu ,,W obłokach
Drezdenka” Macieja Kurłowicza, wernisażu wystawy Jadwigi Rejmaniak ,,Akwarele”,
pokazu zdjęć i prelekcji Adama Korzeniowskiego ,,Opowieści z podróży po krajach Azji
i Afryki”, spotkania autorskiego z promocją książki ,, Na Kubie nikt już nie czeka na śnieg”
Grażyny Gołuchowskiej, III Festiwalu Literackiego ,,Słowa na puszczy” – spotkanie
z Markiem Czuku i Krystyną Mazur, wernisaż wystawy barlineckiej grupy artystycznej
,,W Kręgu Sztuki ” w ramach ,,Weekendowego Szlaku Naukowego”, zajęć edukacyjnych dla
dzieci ,,Święto Pluszowego Misia”, Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pamięci
Wisławy Szymborskiej, spotkania autorskiego z Wiolettą Kinal w ramach promocji
debiutanckiej książki ,,Jesteś”. Biblioteka wzięła udział w konkursie dla bibliotek
,,Zapraszamy dzieci do Tutlandii „ na podstawie książki A. Ginko ,,Tutlandia”.
W ramach modernizacji w bibliotekach wykonano 3 okna w drewnie (odwzorowując stan
pierwotny) z parapetami wraz z demontażem, montażem i obróbką - 24.486,84 zł - źródło
finansowania - dotacja podmiotowa gminy Drezdenko, remont toalety w Gościmiu 7 817,65
zł - źródło finansowania - dotacja podmiotowa gminy Drezdenko, remont budynku
w Trzebiczu (malowanie wewnątrz, wymiana parapetów - 56 szt., wymiana drzwi
wejściowych, skucie tynków i położenie struktury na zewnątrz wraz z malowaniem 15.511,30 - źródło finansowania- dotacja podmiotowa gminy Drezdenko.
2) Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku
W 2018 roku muzeum realizowało cele z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji
wynikające z założeń statutowych instytucji, które są odzwierciedleniem Strategii Rozwoju
Gminy Drezdenko na lata 2014 – 2020 oraz Strategia Rozwoju Kultury w Gminie Drezdenko
na lata 2017 – 2022. W ramach wspomnianych powyżej celów zorganizowano 8 wystaw
czasowych, przeprowadzono dwa konkursy, wydano publikację z przepisami lokalnej kuchni.
Muzeum odwiedziło 2008 zwiedzających.
Jako jedyna z instytucji kultury, muzeum ma siedzibę w budynku wpisanym do Rejestru
Zabytków i w związku z tym, obok podstawowych zadań właściwych dla instytucji
muzealnej, realizuje praktyczne działania związane z ochroną zabytków. W ramach tych

obowiązków sporządzono projekt budowlany naprawy uszkodzonego fragmentu dawnych
obwałowań twierdzy.
Muzeum realizuje również zadania związane z obsługą ruchu turystycznego, poprzez
udzielanie informacji o ofercie turystycznej gminy, historii miasta i gminy oraz lokalnych
walorach przyrodniczych. Osoby, którym udziela się informacji nie są wliczane do frekwencji
zwiedzających.
3) Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
W 2018 CPK był organizatorem 27 wydarzeń artystycznych:
- cyklicznych – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Koncert Noworoczny, XII
Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Jarmark Wielkanocny, Festyn
Wiosenny, manifestacja patriotyczna z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja, XII
Ogólnopolski konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Jarmark
Kasztelański, Noc Świętojańska, plener malarski i rzeźbiarski, Pożegnanie Lata, XXIII
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, Jarmark Bożonarodzeniowy;
- koncertów i spektakli biletowanych - Grupa operowa Sonori Ensemble karnawałowa gala
operowo-operetkowa, Kabaret Ciach, Kabaret Czesuaf, Życie raz, Komedia teatralna
„Ostatnia wola Papy”;
- innych - Koncert Zimowy w wykonaniu Big Band-u CPK oraz wokalistki Edyty Trusz,
Koncert z okazji Dnia Kobiet „Wspomnień czar...przedwojenna madame”, Muzyka w parku
w wykonaniu Big Band-u CPK, Jubileusz 70-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Drezdenku (dofinansowane z Euroregionu Pro Europa Viadrina w kwocie 1514,02Euro),
Disco Festiwal w Marzeninie, Dożynki Gminne w Trzebiczu, Jesienny koncert przy fontannie
w wykonaniu zespołu Alldęte, Koncert Niepodległościowy w wykonaniu bydgoskich solistów
Arte Con Brio, manifestacja patriotyczna z okazji Święta Niepodległości.
Ponadto w sali widowiskowej CPK odbywały się seanse filmowe Opolskiego Kina
Objazdowego, a także spektakle teatralne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej z naszej
gminy.
CPK realizował także zadania edukacyjne w zakresie amatorskiego ruchy artystycznego:
- pracownia plastyczna – 32 uczestników, (dzieci i młodzież);
- pracownia ceramiczna – 52 uczestników (dzieci, młodzież, dorośli);
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta – 35 uczestników (dzieci, młodzież, dorośli);
- Dziewczęta z Buławami – 55 uczestników (dzieci i młodzież);
- Big Band -22 uczestników (dzieci, młodzież, dorośli);
- Zespół tańca chłopięcego High Five –15 uczestników (dzieci );
- Zespoły taneczne: Paradise Mini, Paradise Bis, Paradise -75 uczestników (dzieci
i młodzież);
- Szkoła Talentów Wokalnych -18 uczestników(dzieci i młodzież);
- Mała Akademia Muzyki (fortepian i gitara)– 24 uczestników(dzieci).
Z zakresu działalności wydawniczej, w 2018 roku wydano album „Orkiestry Dęte w tradycji
kulturowej Drezdenka 1948 – 2018”;
4) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano 196 703 zł. Dotacje na
remonty obiektów zabytkowych otrzymały: Parafia w Drezdenku, kościół w Goszczanowcu,
2 wspólnoty mieszkaniowe w Drezdenku, Parafia w Rąpinie i Parafia w Trzebiczu.

12. Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe:
1) w 2018 roku zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, rekreacji
i rehabilitacji ruchowej realizowała jednostka organizacyjna - Hala Sportowo-Rehabilitacyjna
w Drezdenku. Zadania wykonywane w oparciu o zapisy statutowe H S-R:
- organizacja imprez masowych i rekreacyjnych - Strefa Kibica w ramach MŚ w Piłce Nożnej
2018, Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej, Amatorska Liga Tenisa Stołowego,
Międzypowiatowa Spartakiada Klubu Seniora, Międzypowiatowa Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych, Dzień Dziecka T.P.D., Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej, Mistrzostwa
Województwa Lubuskiego PSP w Siatkówce, Drezdenecka Dycha, Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Memoriał Piłki Siatkowej im. Pawła
Dziekanowskiego, turnieje tenisa stołowego pod patronatem Burmistrza Drezdenka, turniej
piłki nożnej organizowane przez AP Lubuszanina, Mistrzostwa Polski Zachodniej
w Taekwon-do ITTF;
- wynajmowano i udostępniano obiekt na prowadzenie zajęć: piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, badminton, tenis stołowy, nowoczesne formy gimnastyczne (kettlebel, zumba),
taniec, ćwiczenia siłowe, rehabilitacja - sauna fińska;
- organizowano imprezy sportowe i rekreacyjne we współpracy ze szkołami podstawowymi,
Zespołem Szkół w Drezdenku, Centrum Promocji Kultury, klubami sportowymi (Leśnik
Rąpin, Lubuszanin Drezdenko, Noteć Stare Bielice, Radowiak Drezdenko, Akademia
Piłkarska Reissa, Akademia Piłkarska Lubuszanina), Klubem Seniora, Uniwersytetem
Trzeciego Wieku, T.P.D. Koło Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym, PZPN w ramach
rozgrywanej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej;
- poszerzano ofertę rekreacyjno-sportową skierowaną do różnych grup odbiorców
o dodatkowe usługi – dostosowano do potrzeb mieszkańców karnety korzystania z siłowni
i sauny, wprowadzono możliwość wynajmu sauny i boiska do badmintona, zakupiono 6
bieżni elektrycznych, utworzono Amatorską Ligę Tenisa Stołowego, zatrudniono animatora
do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na obiekcie „Orlika” w ramach projektu Lokalny
Animator Sportu.
2) w 2018 roku Gmina Drezdenko dysponowała placami zabaw i terenami rekreacyjnymi.
Do dyspozycji dzieci udostępniono place zabaw w Drezdenku (Park Kultur Świata, przy
ul. Kościuszki, przy ul. Okrężnej), Gościmiu, Osowie, Trzebiczu Nowym (dwa place),
Karwinie, Kleśnie, Starych Bielicach, Goszczanowcu, Lubiatowie (plac zabaw oraz plac
rekreacyjny, Przeborowie, Bagniewie. Ponadto na terenie miasta i gminy znajdują się
siłownie zewnętrzna: przy hali sportowo-rehabilitacyjnej przy ul. Konopnickiej oraz w Parku
Kultur Świata w Drezdenku, przy sali wiejskiej w Goszczanowie, Trzebiczu Nowym
i Drawinach, na placu zabaw w Goszczanowcu i Karwinie, Bagniewie, Grotowie, na terenie
rekreacyjnym w Lubiatowie. Do dyspozycji są także: miejsce spotkań dla aktywnych
mieszkańców przy ul. Kwiatowej w Drezdenku, wigwam drewniany w Górzyskach czy taras
widokowy w Zagórzu. W 2018 r. poszerzono ofertę rekreacyjną dokonując zakupu urządzeń
i przyrządów na łączną kwotę 63 280,00 zł. Dotyczy to Lubiatowa, Grotowa, Karwina,
Goszczanowa i Bagniewa.
3) na zadania w zakresie upowszechnienia turystyki w gminie Drezdenko wydatkowano
440 796,08 zł, z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaży w Lubiewie
i Zagórzu ponad 90 tys. zł, na budowę ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym –
etap II ponad 341 tys. zł. Ponadto na budowę ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze
Łubowo w miejscowości Zagórze wydatkowano ponad 223 tys. zł.

13. Targowiska i hale targowe:
Gmina Drezdenko wydzierżawia teren od Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „SCH”
w Drezdenku w celu realizacji zadania własnego gminy tj. prowadzenie targowiska.
Od 2004 r. targowisko miejskie znajduje się przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku.
Wydatki związane z dzierżawą nieruchomości, bieżącego utrzymania targowiska oraz
prowizji od pobieranych opłat wyniosły w 2018 r. łącznie 80 998,60 zł. Utrzymaniem i
pobieraniem inkasa za miejsca handlowe na targowisku zajmuje się Centrum Integracji
Społecznej w ramach umowy. Dochody pobrane przez CIS i przekazane gminie wyniosły
38 467,80 zł. Stąd koszty gminy poniesione na utrzymanie targowiska wyniosły 42 530,80 zł.
14. Zieleń gminna i zadrzewienia:
Utrzymaniem terenów zielonych (parków i skwerów) zajmuje się Centrum Integracji
Społecznej w Drezdenku. Łączna kwota utrzymania zieleni w 2018 roku wyniosła 178 202,87
zł. Wykonano prace obejmujące:
- dwukrotne nasadzenia kwiatów na skwerach;
- zakup kaskadowych konstrukcji oraz ich obsadzenie przy Placu Kościelnym i na Starym
Rynku;
- nasadzenia krzewami hortensji i suchodrzewu w Parku Kultur Świata;
- nasadzenia 140 szt. pelargonii na Placu Wolności przy SP nr 2
- zakup koszy parkowych 15 szt.
- zakup stacji na psie odchody 3 szt.
15. Cmentarze gminne:
Gmina Drezdenko jest właścicielem cmentarzy komunalnych położonych w Drezdenku,
Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu. Zarządcą i administratorem cmentarzy gminnych jest
PGKiM spółka z o.o. w Drezdenku. Gmina Drezdenko wydała na zarządzanie
i administrowanie cmentarzami gminnymi w tym wywóz odpadów komunalnych kwotę
250 689,00 zł. Dochód z opłat za usługi cmentarne jest przekazywany na konto gminy
i w 2018 r. wyniósł 228 665,95 zł.
16. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa
i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu
przeciwpowodziowego:
1) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi wystąpiono o zgodę do
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wykonanie odstrzału redukcyjnego 3 wilków
(gatunku znajdującego się pod ochroną). Faktycznie dokonano odstrzału jednego osobnika.
Dodatkowo wybudowano w Drezdenku monitoring miejsc publicznych (plac Wileński)
w oparciu o istniejącą infrastrukturę informatyczną, za kwotę 58 868,78 zł.
Kwotą 2 tys. zł wsparto Komendę Wojewódzką Policji w zakupie sprzętu dla Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj., oraz dokonano wpłaty w kwocie 3 tys. zł dla KPP
z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby ponadnormatywnej policjantów na terenie
gminy Drezdenko.

Wsparto również Placówkę Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą kwotą 1 tys. zł,
z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych.
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. otrzymała dofinansowanie z gminy
Drezdenko w kwocie 18 tys. zł na doposażenie w lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy.
2) ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP. Wszystkie jednostki posiadają na
wyposażeniu minimum jeden samochód pożarniczy. Cztery jednostki tj. OSP Drezdenko,
OSP Niegosław, OSP Rąpin i OSP Trzebicz to jednostki włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego. Na utrzymanie i działalność OSP w 2018r. wydatkowano
413 154,52 zł z tego 70 589 zł na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków z terenu miasta i gminy
za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz na badania
lekarskie strażaków. 24 121 zł przeznaczono na wypłaty dla kierowców - mechaników z OSP
Przeborowo, Stare Bielice, Niegosław, Trzebicz,
Rąpin, Trzebicz Nowy, Gościm
i Goszczanowiec zatrudnionych na umowę-zlecenia. Na zakup materiałów i wyposażenia
dziewięciu jednostek OSP wydatkowano kwotę 149 705,95 zł. Opłaty za zużytą energię
elektryczną, wodę i gaz wyniosły 21 218,73 zł. Na zakup i montaż bramy garażowej w OSP
Trzebicz Nowy wydatkowano 11 102,09 zł, na dokończenie ocieplenia remizy w OSP Rąpin
20 tys. zł a na wymianę zbiornika paliwa w samochodzie strażackim z OSP Przeborowo
i naprawę motopompy z OSP Drezdenko 1 369,66 zł. W ramach zakupu usług pozostałych
zorganizowano gminne zawody pożarnicze, przeprowadzono przeglądy techniczne i naprawy
samochodów i sprzętu pożarniczego, opłacono kursy i szkolenia strażaków a także wykonano
klimatyzację w strażnicy w Rąpinie. Zakupiono 2 aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu,
motopompę pływającą oraz piły spalinowe. Ponadto kwotę 58 969,56 zł pozyskaną w ramach
dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wydatkowano na zakup sprzętu ratowniczego dla
dziewięciu jednostek OSP z terenu gminy Drezdenko zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Kontynuowano budowę nowej remizy OSP w Drezdenku rozpoczętą w 2015 roku. Na ten cel
w 2018 roku wydatkowano kwotę 1 318 589,66 zł
3) ochrona przeciwpowodziowa i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego
W zakresie zadań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej w 2018r. zrealizowano:
- opracowano plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz jego aktualizację, ogłaszanie
i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
- utrzymywano i uzupełniano wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
- zakupiono ziemię do uzupełnienia ubytków w wałach przeciwpowodziowych;
- nadzorowano jednostki ochrony przeciwpożarowej w gminie, które biorą udział
w działaniach ratowniczo- gaśniczych w tym zabezpieczeniu przeciwpowodziowym (zakup
materiałów pędnych, umundurowania, sprzętu p.poż., ubezpieczenia oraz badań lekarskichzapewnienie gotowości bojowej);
- udrażniano studzienki kanalizacyjne i kanalizację burzową;
- zadbano aby dokumenty planistyczne, decyzje o warunkach zabudowy wydawane były w
uzgodnieniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie działek leżących na
tzw. terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

17. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych:
Obiekty i urządzenia użyteczności publiczne są zarządzane i utrzymywane przez Urząd
Miejski i jednostki organizacyjne gminy. Są to: 4 budynki administracyjne, 19 budynków
szkolnych, 16 budynków gospodarczych przy szkołach i OPS, budynek przedszkola,
9 budynków użytkowanych jako sanitariaty, 9 budynków remiz i strażnic osp, obiekty zespołu
hali sportowo-rehabilitacyjnej, 16 sali wiejskich, 34 przystanki oraz obiekty i boiska
sportowe, place zabaw a także obiekty i urządzenia będące w administrowaniu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Drezdenku - budynki
mieszkalne i niemieszkalne, mienie ciepłownicze, oczyszczalnia ścieków, sieć wodnokanalizacyjna.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sali wiejskich w 2018 r. Gmina
poniosła koszty związane z ich utrzymaniem w wysokości: 201 538,30 zł. Wpływy z najmu
sali wynosiły 30 323,22 zł. Koszty obejmowały opłaty za: zużycie energii elektrycznej, odbiór
odpadów komunalnych, wodę i odbiór ścieków, opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
wynajem kabiny toaletowej (sala Kosin), dostawę gazu do sali w Lipnie, utrzymanie windy
dla osób niepełnosprawnych znajdującej się przy sali wiejskiej w Trzebiczu, przeglądy
(elektryczne, kominiarskie, instalacji gazowej, budowlane, gaśnic, urządzeń
klimatyzacyjnych, pieca) naprawę i zakup klimatyzatorów, przegląd pieca olejowego
(sala Trzebicz), prace remontowe przeprowadzane na salach, sprzątanie sali, zakup apteczek
pierwszej pomocy.
Zadania remontowe i inwestycyjne wykonywane były także w budynkach i placówkach
oświatowych:
- Miejsko Gminny Zespół Oświaty – wymiana oświetlenia;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drezdenku – remont i malowanie sali lekcyjnych oraz korytarza
szkolnego, wymiana i wstawianie szyb, wymiana oświetlenia, naprawa pompy ścieków, prace
elektryczne;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drezdenku – wymiana grzejników, naprawa dachu sali
gimnastycznej, wymiana wykładziny w Sali oddziału przedszkolnego, remont sali lekcyjnych
i pomieszczenia socjalnego, prace elektryczne, montaż systemu detoksykacji gazów;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Drezdenku – remont pokoju nauczycielskiego, prace
elektryczne, usunięcie awarii systemu wodociągowego;
- Publiczne Przedszkole w Drezdenku – zakup kotła warzelnego do stołówki, naprawa
rozdzielni elektrycznej, remont pomieszczenia zaplecza, remont sali i łazienek;
- Szkoła Podstawowa w Goszczanowie – wymiana grzejników, remont sali informatycznej
i lekcyjnej;
- Szkoła Podstawowa w Trzebiczu – remont pomieszczeń klasowych, odnowienie placu
zabaw, naprawa betonowego ogrodzenia;
- Szkoła Podstawowa w Trzebiczu – odnowienie placu zabaw, naprawa betonowego
ogrodzenia;
- Szkoła Podstawowa w Gościmiu – wymiana pokrycia dachowego, obróbki okien
dachowych;
- Szkoła Podstawowa w Rąpinie – wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym;
- Szkoła Podstawowa w Starych Bielicha – prace remontowe.
Ponadto w Szkołach Podstawowych w Niegosławiu, Trzebiczu, Drawinach i Grotowie były
prowadzone prace remontowe pomieszczeń klasowych.
Łącznie wydatki na prace inwestycyjne, remontowe i uzupełnienie mebli w placówkach
oświatowych wyniosły w 2018 roku ponad 366,3 tys. zł.

18. Polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej:
Gmina kontynuowała w 2018 roku
program "Wsparcie Rodzin Wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko" przyjęty przez Radę Miejską w Drezdenku.
Program przeznaczony dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko
oraz posiadających uprawnienia do korzystania z karty dużej rodziny. Kontynuowano ulgi
przyznane w ramach programu. Środki niezbędne na realizację ulg w zakresie wychowania,
nauczania i wyżywienia pokryte zostały z budżetu Gminy Drezdenko na łączną kwotę|
83 000,60 zł. Gmina nie realizowała innych programów w tym zakresie.

19. Wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej:
1. Działania na rzecz osób starszych.
Klub Seniora ,,Drzeń” w Drezdenku jest miejscem codziennych spotkań seniorów
z Drezdenka i okolic. Prowadzi działalność ukierunkowaną na rozpoznawanie i kierowanie
realizacją potrzeb zgłaszanych przez osoby starsze. Zajmuje się także zagospodarowaniem
czasu wolnego seniorów, uwzględniając przy tym współdziałanie w grupie, koordynując
zachowania mające na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników z podjętych działań.
Spotkania seniorów w Klubie przyczyniają się do ugruntowania wzajemnej empatii. Pozwala
ona na trafniejsze zrozumienie postrzeganych emocji związanych z wiekiem, rozumienie
innych, dzielenie się zdobytym doświadczeniem oraz przyczynia się także do szybszego
rozwiązywaniu problemów. Działania Klubu opierają się na realizacji zgłoszonych przez
seniorów potrzeb, z uwzględnieniem stanu ich zdrowia, sprawności motorycznej oraz
intelektualnej. W Klubie, seniorzy działają w sekcjach zainteresowań, modyfikowanych
w zależności od potrzeb: muzycznej, kulinarnej, rekreacyjno-turystyczno-krajoznawczej,
teatralnej, plastycznej, grupie koordynacyjnej. Klub Seniora mieści się w lokalu należącym do
gminy, natomiast nad działalnością czuwa pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Klub
utrzymywany jest ze środków własnych gminy w ramach budżetu ośrodka.
Ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Wieloletniego „SENIOR+” pozyskano środki na prace remontowo – adaptacyjne oraz
wyposażenie Klubu Senior + w Drezdenku w wysokości 145 tys. zł ( całkowity koszt zadania
wyniósł 539 066,20 zł). Wykonano prace obejmujące m. in. przebudowę dwóch istniejących
lokali i dostosowaniem do wymagań higieniczno-sanitarnych. W ramach projektu zakupiono
wyposażenie m.in.: meble kuchenne, sprzęt gastronomiczny, naczynia, kubki, sztućce, sprzęt
rehabilitacyjny, materace, piłki, drabinki, szafy ubraniowe, laptop.
2. Działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku.
Rada Miejska w Drezdenku powołała 2018 roku na okres kadencji (1 roku) Młodzieżową
Radę Miejską w Drezdenku i uchwaliła jej statut. MRM była organizatorem konkursu
„Wiedzy o Drezdenku”. W konkursie udział wzięli uczniowie i młodzież ze szkoły
ponadgimnazjalnej, gimnazjaliści oraz uczniowie siódmych klas szkół podstawowych
z terenu gminy. Celem konkursu była popularyzacja wśród młodzieży historii i kultury
Drezdenka, poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym oraz umożliwienie uczniom

sprawdzenia wiedzy w tym obszarze. Młodzieżowa Rada Miejska wystąpiła również
z inicjatywą zmiany uchwały, umożliwiającą publikację na łamach Gazety Drezdeneckiej
informacji dotyczących działania MRM.
3. Fundusz sołecki.
W Gminie Drezdenko były realizowane w 2018 roku zadania w ramach funduszu sołeckiego
o wydatkowaniu którego, decydowali mieszkańcy poszczególnych sołectw w ramach
przyznanych kwot. Na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 518 728,08 zł. Wydatkowano
463 021,64 zł w tym na wydatki majątkowe 125 427,80 zł. Mieszkańcy sołectw zdecydowali
o przeznaczeniu środków na remonty dróg – 21 190 zł, działania promocyjne – 2 646 zł, na
dofinansowanie OSP – 12 600 zł, na dofinansowanie szkół – 12 380 zł, na realizację zadań
związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 99 805 zł, na działalność
kulturalną (organizacja imprez i spotkań integracyjnych) – 252 380 zł, na utrzymanie
obiektów sportowych i organizację imprez sportowych - 62 017 zł.
20. Promocja gminy:
Na promocję gminy w 2018 r. wydano kwotę 234 979,37 zł. Środki zostały przeznaczone
między innymi na: redagowanie i druk gazetki samorządowej, materiały promocyjne,
realizację Fleszu Drezdenka, produktu turystycznego ,,Tu Historia Puszcza Oko”, druk
albumu „W obłokach Drezdenka”, zakup publikacji „Drezdenko”, kampanii promocyjnej
„Dumni z Polski”, dofinansowanie i nagrody w konkursach i zawodach organizowanych pod
patronatem burmistrza, dofinansowanie do wyjazdu delegacji do miasta partnerskiego
Winsen.
21. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych:
Rada Miejska w Drezdenku uchwałą z listopada 2017 r. przyjęła roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku
publicznego na 2018 rok. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa
ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Gminy Drezdenko
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi na terenie Gminy działalność statutową
w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym Gminy.
Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz w trybie
pozakonkursowym wyniosła w 2018 roku 1 011 390,00 zł.
Poniżej zestawienie podmiotów i wysokość udzielonych dotacji:
Nazwa podmiotu
Kwota dotacji
Lp.
(liczba udzielonych dotacji)
(w złotych)
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
876.830,00
Klub Sportowy LUBUSZANIN (3)
391.000,00
1.
Klub Sportowy RADOWIAK (3)
137.000,00
2.
Klub Sportowy SOKÓŁ GOŚCIM (2)
67.000,00
3.
Klub Sportowy URAN TRZEBICZ (3)
69.900,00
4.
Klub Sportowy RĄPIN (2)
60.000,00
5.
Klub Sportowy NOTEĆ STARE BIELICE (2)
60.000,00
6.
Fundacja Piotra Reissa (3)
14.000,00
7.
Uczniowski
Klub
Sportowy
SOKÓŁ
1.000,00
8.
DREZDENKO (1)
Stowarzyszenie
Kultury
Fizycznej
5.000,00
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.

JEDNOŚLAD (2)
Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (2)
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów (2)
Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki (2)
Klub Sportowy PR9 sp. z o.o. (1)
Uczniowski Klub Sportowy Dragon (2)
Parafia Przemienienia Pańskiego (2)
Krzyski Klub Karate (1)
Chorągiew Ziemi Lubuskiej (2)
Polski Związek Wędkarski (1)
Lubuski Klub Kettlebell (1)
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki
Rekreacji Wodnej Warta (1)

Stowarzyszenie
na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych
Wykluczeniem
Społecznym
„Spełniamy
Marzenia” (1)
Przeciwdziałanie
uzależnieniom
i
patologiom
społecznym
1.
Fundacja „Dom Wspólnoty BARKA”(1)
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
1.
Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Drezdenku
(2)
2.
Stowarzyszenie Alternatywna Gmina (1)
3.
Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (1)
4.
Stowarzyszenie Dzieci Wojny (1)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.
Stowarzyszeniem
Miłośników
Muzyki
Organowej i Kameralnej „Sauerianum” (3)
2.
Stowarzyszenie Alternatywna Gmina (3)
3.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów (1)
4.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie (1)
5.
Koło Gospodyń Wiejskich STOKROTKI (1)
6.
Parafia
Rzymsko
Katolicka
p.w.
Przemienienia Pańskiego w Drezdenku (3)
7.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej (1)
8.
Grotowskie Inicjatywy Twórcze (2)
Ekologia i Ochrona Środowiska
1.
Stowarzyszeniem Pomocy dla Zwierząt „Arka
dla zwierząt” (1)
2.
Fundacja Ochrony Praw Zwierząt „Anaconda”
(1)
RAZEM:
22.

6.000,00
6.000,00
5.000,00
8.450,00
20.000,00
7.500,00
480,00
5.500,00
3.000,00
2.500,00
1.500,00
6.000,00

20.000,00
20.000,00
35.460,00
23.000,00

8.000,00
3.460,00
1.000,00
69.100,00
21.600,00
12.500,00
4.500,00
5.000,00
2.000,00
7.000,00
4.500,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
1.011.390,00

Przedstawiciele gminy Drezdenko uczestniczyli w spotkaniach organizacji, których Gmina
Drezdenko jest członkiem – Lokalna Grupa Działania „Brama Lubuska”, Związek Miast
i Gmin Nadnoteckich, Pro Europa Viadrina, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Lubuscy Pracodawcy, Związek Miast Polskich, Lubuska Organizacja Turystyczna.
22) Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw:
W 2018 roku w ramach współpracy z partnerską gminą Winsen zorganizowano wyjazd do
Niemiec na spotkanie myśliwych i sygnalistów.
IV. Wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej:
Na realizację zadań zleconych w obszarze spraw obywatelskich i pozostałych zadań
otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dotacje przedmiotowe
na łączną kwotę: 222 289,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 99,98
% dotacji.
1. Zadania zlecone na mocy ustawy, wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego
w Drezdenku w 2018 r., w tym:
1) zarejestrowano 859 aktów stanu cywilnego (w tym 436 aktów urodzenia, 330 aktów
zgonów oraz 93 akty małżeństw);
2) wykonano 77 czynności materialno- technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie
skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego;
3) wydano ok. 3600 odpisów aktu stanu cywilnego;
4) wydano 227 zaświadczeń (w tym o stanie cywilnym, stwierdzających brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć
małżeństwo), zezwoleń (skrócenie terminu zawarcia małżeństwa),oraz przyjęto oświadczenia
(w tym o uznaniu ojcostwa, powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego
przed zawarciem związku małżeńskiego);
5) sporządzono 195 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego;
6) sporządzono 1443 przypisków w aktach stanu cywilnego;
7) zmigrowano do systemu Źródło ok. 5000 aktów stanu cywilnego;
8) wydano 5 decyzji dot. zmiany imion i nazwisk;
9) usunięto ok. 600 niezgodności w rejestrze Pesel
Migracja jest wykonywana na bieżąco. Urząd Stanu Cywilnego prowadzi archiwum,
w krórym znajdują się księgi stanu cywilnego z lat 1945- 2015 oraz dokumenty zbiorcze
związane z aktami stanu cywilnego.
2.Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
1) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (sklepy) – 4;
2) liczba punktów sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 18;
3) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (sklepy) – 112;
4) liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 16;

5) wartość alkoholu sprzedanego w 2018 r. na terenie gminy (na podstawie oświadczeń
złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła:
18 199 554,06 zł, w tym:
a) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo:
8 765 753, 82 zł;
b) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości
alkoholu ( z wyjątkiem piwa): 1 336 097, 12 zł;
c) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu:
8 097 703,12 zł;
6) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych skontrolowanych przez gminną komisję
rozwiązywania problemów alkoholowych – 11;
7) liczba decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 6.
Dochód z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. wyniósł
395 608,47 zł.
3. Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest prowadzona,
jako informatyczny rejestr przedsiębiorców – osób fizycznych przez Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii. Do 30 kwietnia 2018 r. CEIDG działało w oparciu
o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r.
wykonywanie działalności gospodarczej reguluje ustawa przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Liczba
wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej złożonych w Urzędzie Miejskim w Drezdenku
w 2018r. wyniosła 743.
4. Obrona narodowa
Na zadania obronne w ramach otrzymanej dotacji w 2018r wydatkowano kwotę 2 600,00 zł
na wynagrodzenia bezosobowe, zakup artykułów i usługi cateringowej dla uczestników
szkolenia obronnego i szkolenia pracowników.
5. Prowadzenie rejestru wyborców.
Na zadania dotyczące prowadzenia rejestru wyborców wynikające z ustawy Kodeks
wyborczy wydatkowano kwotę 3 407,72 zł w ramach otrzymanej w 2018 roku dotacji, na
czynności związane z aktualizacją rejestru.
6. Organizacja i przeprowadzenie wyborów samorządowych.
W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację
i przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano kwotę 132 377,70 zł.
7. Realizowano zadania ujęte w ustawie o dowodach osobistych oraz ustawie o ewidencji
ludności.
8. Realizowano zadania dotyczące: sporządzania programów i planów oraz realizacji zadań
obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych,
tematyki kwalifikacji wojskowej oraz szkoleń z powyższego zakresu.

V. Wykonywanie zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego.
Gmina udzieliła dotacji celowej na pomoc finansową dla samorządu województwa lubuskiego
na remont ciągu pieszego w miejscowości Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 164 w wysokości 175 tys. zł. Na utrzymanie czystości i zieleni na drogach
wojewódzkich w mieście, gmina wydatkowała 44,8 tys. zł.
VI. Realizacja uchwał Rady Gminy w 2018 roku.
Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Drezdenku określono w załączniku nr 1.
VII. Budżet obywatelski.
W roku 2018 nie były realizowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
VIII. Trendy i kierunki rozwoju Gminy Drezdenko.
1. Dopasowanie gminnych struktur administracji samorządowej do aktualnych wymagań oraz
oczekiwań społecznych.
2. Poprawa efektywności działania jednostek świadczących na terenie gminy usługi
komunalne.
3. Poszerzenie oferty opieki na dziećmi w wieku przedszkolnym – budowa gminnego żłobka
i przedszkola.
4. Zwiększenie udziału mieszkańców w zaspokajaniu potrzeb społeczności gminy poprzez
tworzenie sprzyjających warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej – budżet
obywatelski, rada seniorów, młodzieżowa rada miejska, możliwość składania przez
mieszkańców projektów uchwał, spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne.
5. Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Drezdenko i realizacja
inwestycji w oparciu o przyjęty plan.
6. Poprawa stanu dróg gminnych i aktywna współpraca z samorządami powiatu
i województwa w celu intensyfikacji działań na rzecz remontów na drogach powiatowych
i wojewódzkich.
7. Podejmowanie wielokierunkowych działań i współpracy z innymi instytucjami w celu
poprawy estetyki miasta i gminy a także rozwoju turystyki i rekreacji.
8. Tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorców, których działania generują
powstawanie, utrzymanie lub zwiększanie miejsc pracy.
9. Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania wód opadowych na
terenie gminy poprzez opracowanie wieloletniego planu potrzeb w tym zakresie i ich
realizacji.
10. Kontynuacja działań i współpracy z instytucjami działającymi na rzecz poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców.
11. Realizacja i aktualizacja gminnych programów w zakresie ochrony środowiska,
utrzymania czystości, zabezpieczenia w energię elektryczną, cieplna i gazową, gospodarki
niskoemisyjnej, opieki społecznej.

Załącznik nr 1
Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Drezdenku w 2018 roku.
Zestawienie z realizacji uchwał sporządzone na podstawie sprawozdań złożonych Radzie Miejskiej przez poszczególne referaty urzędu
miejskiego i jednostki organizacyjne, które bezpośrednio odpowiadały za wykonanie uchwał.
I

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

Uchwała Nr LVI/487/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania rondu na terenie gminy Drezdenko nazwy
"Rondo rotmistrza Witolda Pileckiego" – uchwałę wprowadzono w życie.
Uchwała Nr LVI/488/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą ...- nieruchomość
przekazano na rzecz samorządowej instytucji kultury (biblioteka w Trzebiczu).
II REFERAT ADMINISTRACYJNY
Uchwała Nr LXII/544/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku w
sprawie wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka – uchwałę wykonano.
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka uchwałę wykonano.
Uchwała Nr LVIII/518/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wniosku o udostępnienie dwóch stron Gazety
Drezdeneckiej dla osób fizycznych i organizacji – na podstawie uchwały odmówiono uwzględnienia wniosku obywatelskiego o udostępnienie
dwóch stron „Gazety Drezdeneckiej.pl” dla fizycznych osób i organizacji, na zasadach określonych we wniosku –tj. zmiany Regulaminu „Gazety
Drezdeneckiej.pl” stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/256/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30kwietnia 2009roku w sprawie
wydawania gazety samorządowej.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała Nr LIX/524/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka
za 2017 rok - na podstawie uchwały udzielono Burmistrzowi Drezdenka absolutorium za 2017 rok.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała Nr LIX/528/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydawania gazety samorządowej – na podstawie
uchwały zmieniono regulamin „Gazety Drezdeneckiej”.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała Nr LXVIII/583/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie odwołania redaktora naczelnego "Gazety
Drezdeneckiej" - na podstawie uchwały odwołano dotychczasowego redaktora naczelnego „Gazety Drezdeneckiej”.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady
Miejskiej w Drezdenku - na podstawie uchwały ustalono skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku.
Nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady
Miejskiej w Drezdenku - na podstawie uchwały ustalono skład osobowy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Drezdenku.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku - na
podstawie uchwały ustalono skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drezdenku.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady
Miejskiej w Drezdenku - na podstawie uchwały ustalono skład osobowy Komisji Spraw Społecznych, Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w
Drezdenku.

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie powołania redaktora naczelnego "Gazety
Drezdeneckiej" – na podstawie uchwały powołano redaktora naczelnego „Gazety Drezdeneckiej”
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składu
osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku - na podstawie uchwały zmieniono skład osobowy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Drezdenku.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składu
osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w
Drezdenku - na podstawie uchwały zmieniono skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drezdenku.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia składu
osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku - na podstawie uchwały zmieniono skład osobowy Komisji Spraw Społecznych,
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drezdenku.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

III REFERAT FININSOWO BUDŻETOWY

L.p.

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

Sposób realizacji uchwały

1.

LVI/493/2018

31 styczeń 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej
2018 rok

Gminy Drezdenko na

2.

LVII/498/2018

28 luty 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej
2018 rok

Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
w budżecie

3.

LVII/499/2018

28 luty 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
Drezdenko na lata 2018-2025
WPF
Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach Realizacja uchwały zgodnie z uchwaleniem
pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących
działalność na terenie gminy Drezdenko, w tym w
obszarze podstrefy…….

Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
w budżecie

4.

LVII/502/2018

28 luty 2018 roku

5.

LVIII/513/2018

28 marca 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
2018 rok
w budżecie

6.

LVII/514/2018

28 marca 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
Drezdenko na lata 2018-2025
WPF

7.

LIX/525/2018

25 kwietnia 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
2018 rok
w budżecie

8.

LIX/526/2018

25 kwietnia 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
Drezdenko na lata 2018-2025
WPF

9.

LIX/523/2018

25 kwietnia 2018 roku

Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za Zatwierdzono sprawozdanie pozytywnie
2017 rok

10.

LX/533/2018

23 maja 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
2018 rok
w budżecie

11.

LX/534/2018

23 maja 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
Drezdenko na lata 2018-2025
WPF

12.

LX/537/2018

14 czerwca 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
2018 rok
w budżecie

13.

LXII/542/2018

19 czerwca 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
2018 rok
w budżecie

14.

LXII/546/2018

19 czerwca 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
Drezdenko na lata 2018-2025
WPF

15.

LXIII/551/2018

18 lipca 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami

2018 rok

w budżecie

16.

LVIII/552/2018

18 lipca 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
Drezdenko na lata 2018-2025
WPF

17.

LVIII/553/2018

18 lipca 2018 roku

Emisji obligacji Gminy Drezdenko oraz określenia Wyemitowano obligacje
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

18.

LXIV/556/2018

24 sierpień 2018 roku

Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku w Wyemitowano obligacje
sprawie emisji obligacji Gminy Drezdenko oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

19.

LXV/557/2018

24 sierpień 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
2018 rok
w budżecie

20.

LXV/563/2018

05 września 2018 roku

Określenia trybu prac nad projektem uchwały Realizacja uchwały zgodnie z uchwaleniem
budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych wraz z uzasadnieniem.

05 września 2018 roku

Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu Realizacja uchwały zgodnie z uchwaleniem
wykonania budżetu Gminy Drezdenko wraz z
informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz……

21.

LXV/564/2018

22.

LXV/565/2018

05 września 2018 roku

Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania Realizacja uchwały zgodnie z uchwaleniem
należności Gminy Drezdenko i jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych
mających charakter……….

23.

LXV/566/2018

05 września 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
2018 rok
w budżecie

24.

LXV/567/2018

05 września 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
Drezdenko na lata 2018-2025
WPF

25.

LXVI/572/2018

10 października 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
2018 rok
w budżecie

26.

LXVI/573/2018

10 października 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
Drezdenko na lata 2018-2025
WPF

27.

III/16/2018

12 grudnia 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
2018 rok
w budżecie

28.

III/17/2018

12 grudnia 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
Drezdenko na lata 2018-2025
WPF

29.

IV/18/2018

27 grudnia 2018 roku

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
2018rok
w budżecie

30.

IV/19/2018

27 grudnia 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Realizacja uchwały zgodnie z dokonanymi zmianami
Drezdenko na lata 2018-2025
WPF

31.

IV/29/2018

27 grudnia 2018roku

Ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku Realizacja uchwały zgodnie z uchwaleniem
2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego

IV REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
1. Uchwała nr LVII/508/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie podziału gminy Drezdenko na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2. Uchwała

nr

LVIII/515/2018

Rady

Miejskiej

w

Drezdenku

z

dnia

28

marca

2018r.

w sprawie podziału gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
3. Uchwała nr LXIV/558/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji
wyborczej utworzonej na terenie gminy Drezdenko.
4. Uchwała nr LXIV/559/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania.
Zgodnie z art. 12 §2,4 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754 ze zm.) podziału gminy na stałe obwody
głosowania, utworzenie odrębnych obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonuje od dnia 01 stycznia
2019r. komisarz wyborczy.

V REFERAT ORGANIZACYJNY

Lp.
1.

2.

3.

Wykaz uchwał

Realizacja uchwał

UCHWAŁA NR LVII/507/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace
restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku
wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym
na terenie gminy Drezdenko, niestanowiącym wyłącznej
własności Gminy.
UCHWAŁA NR LVIII/516/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w
Drezdenku.

W dniu 23 lutego 2018r. do Burmistrza Drezdenka wpłynął wniosek o
dotację od Zarządcy Wspólnoty plac Wileński 5 w Drezdenku. Prace
restauratorskie i roboty budowlane obejmą m.in. wymianę dachu i
odnowienie ścian budynku. Całkowity koszt prac objętych dotacją wynosi
54 500,00 zł, wysokość dotacji o jaką ubiega się wnioskodawca wynosi 35
425,00 zł. Niniejszą uchwałę należy podjąć wskazując podmiot, któremu
zostanie udzielona dotacja, na jaki cel i w jakiej wysokości.

UCHWAŁA NR LVIII/517/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakazu używania
jednostek pływających z napędem motorowym
spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy
Drezdenko.

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 13 lipca 2016 roku podjęła uchwałę nr
XXVIII/268/2016 w sprawie
zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym –
spalinowym na obszarach wodnych na terenie Gminy Drezdenko. Zakaz
obowiązuje od 1 maja do 30 września każdego roku. Z uwagi na cyklicznie
odbywające się zawody wędkarskie pod patronatem Burmistrza Drezdenka
proponuje się zmianę w § 2 ww. uchwały polegającą na tym że, zakaz
używania jednostek pływających z napędem motorowym
będzie obowiązywał od 2 maja do 30 września każdego roku. Podjęcie
niniejszej uchwały uważa się za zasadne ponieważ coraz częściej
organizowane są zawody z wykorzystaniem akwenów wodnych, które
cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców.

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 4 lipca 2014 roku podjęła uchwałę nr
LIII/409/2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Niniejszą
uchwałę należy podjąć wskazując podmiot, któremu zostanie udzielona
dotacja, na jaki cel i w jakiej wysokości. W związku z powyższym
niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. W budżecie Gminy Drezdenko
na rok 2018 zostały zabezpieczone środki na ten cel.

4.

5.

6.

UCHWAŁA NR LX/535/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace
restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku
wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym
na terenie gminy Drezdenko, niestanowiącym wyłącznej
własności Gminy.

NIE ZOSTAŁA ZREALIZOWANA
UCHWAŁA NR LX/536/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 23 maja 2018 r.
sprawie udzielenia dotacji celowej na prace
restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku
wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym
na terenie gminy Drezdenko, niestanowiącym wyłącznej
własności Gminy.

UCHWAŁA NR LXII/540/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia N.M.P w Rąpinie –
kościół Św. Józefa w Lubiatowie.

W dniu 23 lutego 2018r. do Burmistrza Drezdenka wpłynął wniosek o
dotację od Zarządcy Wspólnoty Stary Rynek 2 w Drezdenku. Prace
restauratorskie obejmą odnowienie elewacji ściany frontowej i szczytowej.
Całkowity koszt prac objętych dotacją wynosi 35 254,14 zł, wysokość
dotacji o jaką ubiega się wnioskodawca wynosi 22 915,19 zł. Niniejszą
uchwałę należy podjąć wskazując podmiot, któremu zostanie udzielona
dotacja, na jaki cel i w jakiej wysokości.

W dniu 22 maja 2018r. do Burmistrza Drezdenka wpłynął wniosek o
dotację od Zarządcy Wspólnoty plac Wileński 6 w Drezdenku. Prace
restauratorskie i roboty budowlane obejmą m.in. wymianę pokrycia
dachowego, remont elewacji ściany frontowej budynku, renowację drzwi
wejściowych i wymianę stolarki okiennej. Całkowity koszt prac objętych
dotacją wynosi 83 188,06 zł, wysokość dotacji o jaką ubiega się
wnioskodawca wynosi 54 072,24 zł. Niniejszą uchwałę należy podjąć
wskazując podmiot, któremu zostanie udzielona dotacja, na jaki cel i w
jakiej wysokości.

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 4 lipca 2014 roku podjęła uchwałę nr
LIII/409/2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Niniejszą
uchwałę należy podjąć wskazując podmiot, któremu zostanie udzielona
dotacja, na jaki cel i w jakiej wysokości. W związku z powyższym
niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. W budżecie Gminy Drezdenko
na rok 2018 zostały zabezpieczone środki na ten cel.

7.

UCHWAŁA NR LXIII/547/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii RzymskoKatolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Lipkach Wielkich
– Kościół p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w
miejscowości Goszczanowiec.

8.

UCHWAŁA NR LXIII/548/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Łubowo w
miejscowości Lubiewo.

9.

UCHWAŁA NR LXIII/550/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Solecko w
miejscowości Gościm.

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 4 lipca 2014 roku podjęła uchwałę nr
LIII/409/2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Niniejszą
uchwałę należy podjąć wskazując podmiot, któremu zostanie udzielona
dotacja, na jaki cel i w jakiej wysokości. Obiekt objęty jest ochroną
konserwatorską - nr rejestru L-708/A.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(Dz.U.2017.1566 ze zm.) Rada Miejska może wyrazić, w drodze uchwały
będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres
nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określający sezon
kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Z uwagi
na rozpoczęcie sezonu letniego niezbędne jest w świetle nowych przepisów
ustawy Prawo wodne utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli w miejscowości Lubiewo nad jeziorem Łubowo. Podjęcie
niniejszej uchwały uważa się za zasadne, ponieważ w sezonie letnim
miejsce to cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (
Dz.U.2017.1566 ze zm.) Rada Miejska może wyrazić, w drodze uchwały
będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres
nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określający sezon
kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na
podstawie art. 39 ust. 2 i 3 cyt. ustawy przekazano Burmistrzowi
Drezdenka wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli. Organizator uzasadnił potrzebę utworzenia
takiego miejsca tym, iż nie dopełnił formalności, aby uruchomić ten teren
jako kąpielisko w sezonie 2018. Z uwagi na rozpoczęcie sezonu letniego
niezbędne jest w świetle nowych przepisów ustawy Prawo wodne
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w
miejscowości Gościm nad jeziorem Solecko. Podjęcie niniejszej uchwały
uważa się za zasadne, ponieważ w sezonie letnim miejsce to cieszy się dużą
popularnością wśród mieszkańców i turystów.

10.

UCHWAŁA NR LXIII/549/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Gostomie w
miejscowości Gościm.

11.

UCHWAŁA NR LXIV/555/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu
Strzelecko - Drezdeneckiego z przeznaczeniem na
odstrzał bobrów w celu ochrony przeciwpowodziowej na
terenie gminy Drezdenko.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
( Dz.U.2017. 1566 ze zm.) Rada Miejska może wyrazić, w drodze uchwały
będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres
nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określający sezon
kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na
podstawie art. 39 ust. 2 i 3 cyt. ustawy przekazano Burmistrzowi
Drezdenka wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli. Organizator uzasadnił potrzebę utworzenia
takiego miejsca z powodu krótkotrwałego okresu funkcjonowania Stanicy.
Z uwagi na rozpoczęcie sezonu letniego niezbędne jest w świetle nowych
przepisów ustawy Prawo wodne utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Gościm nad jeziorem
Gostomie. Podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne, ponieważ w
sezonie letnim miejsce to cieszy się dużą popularnością wśród
mieszkańców i turystów.
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. t.j. 2017.2077 ze zm.) z
budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielana pomoc
rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Przedstawiony projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy finansowej
dla Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiego w formie dotacji celowej w
wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony
środowiska. O powyższe dofinansowanie Starostwo Powiatowe zwróciło
się pismem z dnia 27 lipca 2017 r. Podstawą przekazania środków będzie
umowa określająca szczegółowe przeznaczenie i zasady rozliczenia
udzielonej dotacji.

12.

UCHWAŁA NR LXVI/570/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Trzebiczu dotyczy kościoła filialnego w
Gościmiu p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 4 lipca 2014 roku podjęła uchwałę nr
LIII/409/2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Niniejszą
uchwałę należy podjąć wskazując podmiot, któremu zostanie udzielona
dotacja, na jaki cel i w jakiej wysokości. W budżecie Gminy Drezdenko na
rok 2018 zostały zabezpieczone środki na ten cel. Obiekt objęty jest
ochroną konserwatorską - nr rejestru L-53.

13.

UCHWAŁA NR LXVI/574/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace
konserwatorskie lub roboty budowlane przy budynku
wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym
na terenie Gminy Drezdenko, niestanowiącej wyłącznej
własności Gminy.

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 4 lipca 2014 roku podjęła uchwałę nr
LIII/409/2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W dniu 2
października 2018 r. do Burmistrza Drezdenka wpłynął wniosek o
udzielenie dotacji celowej od Zarządcy Wspólnoty ul. Krakowskiej 34 w
Drezdenku na prace remontowe elewacji. Całkowity koszt prac wynosi
16.445,00 zł. Wysokość dotacji o jaką ubiega się wnioskodawca wynosi
9.867,00 zł. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie niniejszej
uchwały. W budżecie Gminy Drezdenko na rok 2018 zostały
zabezpieczone środki na ten cel. Obiekt objęty ochroną konserwatorską
znajduje się na terenie Zespołu Urbanistyczno-Krajobrazowego, który
wpisany jest w rejestr zabytków pod nr 238 z 03.04.1967r.; 2182/75 z
31.01.1975. W Gminnej Ewidencji Zabytków widnieje pod numerem 64.
Obowiązek przyjęcia przez Radę Miejską w Drezdenku rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego wynika z art. 5a ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

NIE ZOSTAŁA ZREALIZOWANA

14.

UCHWAŁA NR LXVIII/580/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na
rok 2019.

wolontariacie. Priorytetowym zadaniem władz samorządowych jest rozwój
Gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców. Organizacje
pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnej społeczności.
Zbudowanie dobrego systemu współpracy jest elementem, który bez
wątpienia wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Projekt
programu został poddany konsultacjom w trybie określonym Uchwałą Nr
LVII/398/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010
roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego gminy Drezdenko w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a informacja o ich
wynikach zawarta została w pkt. 21 przedmiotowego programu.
Zakładanym efektem podjęcia niniejszej uchwały jest zwiększenie
skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań
publicznych oraz dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu
problemów lokalnych.

VI REFERAT GOSPODARKI GMINNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
I Uchwała nr LVII/497/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2018 roku

Cele i zadania realizowane w ramach w/w programu w 2018 r.
1. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt (w tym zwierzęta, które
ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych)
 Usługi w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Drezdenko oraz utrzymania zwierząt w schronisku świadczy firma
VET- ZOO SERWIS z Trzcianki, z którą Gmina ma zawartą umowę. W czerwcu 2018 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na
realizację zadania przez kolejne dwa lata (do 31.07.2020 r.).
 W 2018 r. z terenu gminy wyłapano 14 psów (3 z nich zostały adoptowane, 2 zostały odebrane przez właściciela, 1 padł – podejrzenie
parwowirozy) oraz 5 kociąt (4 zostały adoptowane, 1 padł – ciężkie zapalenie płuc).
W poszczególnych latach wyłapano następujące liczy psów:
2014 - 42 szt.
2015 - 60 szt.
2016 - 33 szt.
2017 - 25 szt.
2018 - 14 szt.
 Łączna liczba psów utrzymywanych w schronisku systematycznie zmniejsza się:
31.12.2014 r. - 78 szt.
31.12.2015 r. - 78 szt.
31.12.2016 r. - 73 szt.
31.12.2017 r. - 62 szt.
31.12.2018 r. - 55 szt.
 Na dzień 31.12.2018 r. w schronisku nie przebywał żaden kot.
 W 2018 r. łączne koszty związane z wyłapywaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom wyniosły 184 912,63 zł.
Szczegółowe koszty zadania, liczba adopcji, liczba psów odebranych przez właścicieli itd. wyszczególnione zostały w tabeli nr 3.
 W maju 2018 r. na terenie Gminy Drezdenko znaleziony został pies (rasy foksterier szorstkowłosy) w bardzo złym stanie zdrowotnym.
Pies został znaleziony i przewieziony do Kliniki Weterynaryjnej Bartłomieja Kurosza w Gorzowie Wielkopolskim przez wolontariuszkę
Fundacji na rzecz zwierząt Altamira. Koszt pobytu i leczenia psa wyniósł 4.635,00 zł.

2. Zbieranie padliny zwierząt bezdomnych
Usługa dotycząca zbierania padliny z gruntów gminnych w tym z pasa drogowego dróg gminnych była realizowana przez firmę VET- ZOO
SERWIS z Trzcianki. Łącznie zebrano 8 szt. padliny na łączną kwotę za transport i utylizację 2.367,95 zł.
3. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.
Gmina wypełnia powyższe zadanie poprzez:
 obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt trafiających do schroniska;
 zawarcie umowy z gabinetem Weterynaryjnym s. c. T. M. Mohylak w Drezdenku na wykonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji
zwierząt bezdomnych oraz usypiania ślepych miotów tych zwierząt i leczenie. W 2018 r. umowa opiewała na kwotę 15 500,00 zł.
Wykonano łącznie zabiegów na kwotę 15 443,00 zł. Liczba zwierząt poddanych w/w zabiegom oraz koszty realizacji zadania zostały
wyszczególnione w poniższej tabeli.
Tabela nr 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sterylizacja kotki
kastracja kocura
sterylizacja suki
kastracja psa
leczenie kota
zwalczanie pasożytów (koty)
7. czipowanie
8. szczepienie przeciw
wściekliźnie
9. odrobaczanie psa
10. usypianie ślepego miotu

szt.
96
27
15
1
19
10
6

kwota
9.600,00 zł
1.620,00 zł
3.075,00 zł
100,00 zł
575,00 zł
150,00 zł
150,00 zł

6

150,00 zł

3
1
184

15,00 zł
8,00 zł
15.443,00 zł

4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
 Gmina zakupiła i przekazała karmę (607 kg) społecznym opiekunom kotów wolno żyjących na dokarmianie kotów przebywających na
terenie Gminy na kwotę 2.608,04 zł.

 Gmina użycza opiekunom kotów wolno-żyjących klatki pułapki w celu wyłapywania kotów i dostarczenia ich do gabinetu
weterynaryjnego (w celu leczenia bądź sterylizacji). W 2018 r. zawarto 14 umów użyczenia urządzenia.
 Gmina realizowała zadanie opieki nad kotami wolnożyjącymi również w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym s. c. T.
M. Mohylak w Drezdenku, koszt poniesiony na leczenie (w tym zwalczanie pasożytów) kotów wolnożyjących wyniósł 725,00 zł (Tabela
nr 1, poz. 5 i 6).
 Dodatkowo zawarto umowę (na kwotę 60,00 zł) na wykonywanie zabiegów nie ujętych w głównej umowie (eutanazja kotki dziko
żyjącej).
5. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.
Gmina zawarła umowę z Panem Andrzejem Bartkowiakiem na zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskich w gospodarstwie rolnym w
Kosin 11, 66-530 Drezdenko. W 2018 r. nie było przypadku umieszczenia zwierząt w w/w gospodarstwie. Gmina poniosła koszt w
wysokości 4.200,00 zł (350,00 zł/m-c) za ryczałtowe prowadzenie umowy.
6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
 W/w zadanie realizowane jest przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie poprzez umieszczanie zdjęć wyłapanych
zwierząt na stronie internetowej www.wetserwis.com.pl, ponadto na tablicach informacyjnych urzędu oraz stronie Biuletynu Informacji
Publicznej umieszczane są obwieszczenia o wyłapanych zwierzętach z terenu gminy.
 Gmina zawarła z mieszkańcami gminy 13 umów adopcyjnych na adopcję 13 suczek i 1 psa, które zostały przygarnięte bezpośrednio z
terenu Gminy. Wszystkie te zwierzęta zostały wysterylizowane.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Arka dla Zwierząt” otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w wysokości 4.995,54 zł
na zadanie pn. „Dbamy i mamy zdrowe zwierzaki” (realizowane od 27.09.2018 do 27.11.2018). Zadanie polegało na przejmowaniu
zgłoszonych bezdomnych psów i kotów z Gminy Drezdenko. Podopieczni Stowarzyszenia zostawali objęci pełną opieką weterynaryjną
oraz wysterylizowani/wykastrowani. Zwierzęta umieszczane były w hotelach dla zwierząt oraz domach tymczasowych skąd
przekazywane były do adopcji. Zadanie miało na celu i bezpośrednio przyczyniło się do zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt
trafiających do schroniska oraz zmniejszenie populacji niechcianych miotów.
 Fundacja Obrony Praw Zwierząt ANACONDA otrzymała dotację na realizację zadania publicznego w wysokości 5.000,00 zł na zadanie
pn. „MOPSIK – sterylizacja i kastracja zwierząt na terenie gminy Drezdenko” (realizowane od 15.06.2018 do 10.09.2018). Bezpośrednim
celem programu było ograniczenie populacji zwierząt. Przyjmując średnio rocznie tylko 1 miot liczący 5 kociąt lub szczeniąt oraz 67
wysterylizowanych osobników żeńskich należy spodziewać się ograniczenia przyrostu zwierząt w pierwszym roku po wykonaniu
zadania, o co najmniej 335 osobników. Z akcji skorzystali mieszkańcy Goszczanowa, Duraczewa, Klesna, Gościmia, Goszczanowca,
Rąpina, Trzebicza Nowego, Bagniewa, Goszczanówka.

Tabela nr 2
MOPSIK

Rąpin
17.06.2018 r.

Goszczanowo
09.09.2018 r.

suma

15
6
13
2
36

14
7
25
3
49

29
13
38
5
85

sterylizacja suczki
kastracja psa
sterylizacja kotki
kastracja kocura

W dniu 18.12.2018 r. w miejscowości Lubiatów znaleziony został pies, który zagubił się lub został porzucony przez właściciela (pies bardzo
wychudzony). Pies przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom Arka dla Zwierząt został przetransportowany do domu
tymczasowego wolontariusza. Koszt transportu psa 370,94 zł. Pies pozostanie na utrzymaniu stowarzyszenia, aż znaleziony zostanie dla niego
dom stały.

Tabela nr 3
Koszty poniesione przez Gminę w 2018 r. na wyłapywanie, utrzymanie zwierząt w schronisku, zabiegi sterylizacji i kastracji przez firmę VETZOO Serwis, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka (koszty utrzymania za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.). Właściciele,
którzy odebrali swoje zwierzęta opłacili koszty związane z ich transportem i pobytem w schronisku.
Wydatki budżetowe na w/w cel w roku 2018 wyniosły 190 495,72 zł (płatności dokonane za okres od 01.12.2017 do 30.11.2018 r. według
otrzymanych faktur).

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII - nowa
umowa

IX

X

XI

XII

Razem

16 651,49

14 962,58

16 328,99

15 183,24

15 556,67

15 217,19

15 709,44

15 470,33

14 622,86

14 542,91

13 583,51

13 751,40

181 580,61

transport psów

273,80

441,69

154,98

0,00

364,20

100,74

142,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 477,47

wyłapywanie

122,27

183,42

122,28

0,00

122,27

30,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,80

36,90

36,90

0,00

0,00

36,90

0,00

36,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147,60

102,96

51,48

0,00

0,00

51,48

51,48

257,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514,78

utrzymanie zwierząt

odbiór
przyjęcie do schroniska

sterylizacja

0,00

244,55

122,27

0,00

0,00

244,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611,37
184 912,63

17 187,42

15 920,62

16 728,52

15 183,24

16 131,52

15 644,52

16 145,78

15 470,33

14 622,86

14 542,91

13 583,51

13 751,40

liczba psów (na koniec m-ca)

62

62

60

58

61

60

57

58

58

58

57

55

liczba kotów (na koniec m-ca)

1

1

0

0

0

0

5

4

2

0

0

0

suma

Przyjęcia psy

2

1

0

1

1

1

0

2

2

0

1

3

14

Przyjęcia koty

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

5

Odebrał właściciel

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Adopcje psy

2

0

2

2

0

2

1

2

0

0

1

3

15

Adopcje koty

0

0

1

0

0

0

0

1

2

1

0

0

5

Sterylizacje

0

2

1

0

0

2

0

1

0

3

0

0

9

Utylizacje padliny

1

1

2

0

1

0

1

0

0

0

1

0

7

Padły w schronisku - psy

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

3

Padły w schronisku - koty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Eutanazja

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

3

Zwrot z adpocji

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

3

II Uchwała nr LXII/539/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), Rada gminy
określa, w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Górne stawki są stosowane w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług podmiotów posiadających
zezwolenie Burmistrza na świadczenie usług w w/w zakresie. Gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych od

tych właścicieli na podstawie decyzji, w której nałożony zostanie obowiązek wnoszenia przez właścicieli nieruchomości opłaty wyliczonej w
oparciu o uchwalone górne stawki.
W 2018r. nie wydano decyzji w w/w zakresie. Przyjęto do realizacji.
III Uchwała nr LXV/560/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych

Przekazano do realizacji przedmiotową uchwałę.
Na podstawie w/w uchwały Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje opinię dotyczącą zgodności lokalizacji
punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Opinia jest niezbędna do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
IV Uchwała nr LXV/561/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy
Przekazano do realizacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wydania opinii.

Ilość wydanych zezwoleń na dzień 2019.02.22 na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem:




do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 40 szt.
powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa- 37 szt.
powyżej 18 % zawartości alkoholu- 36 szt.

(limit 42 szt.)
(limit 39 szt.)
(limit 37 szt.)

Ilość wydanych zezwoleń na dzień 2019.02.22 na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu sprzedaży:




do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 14 szt.
powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 8 szt.
powyżej 18 % zawartości alkoholu- 8 szt.

(limit 15 szt.)
(limit 8 szt.)
(limit 10 szt.)

V Uchwała nr LXV/562/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska”

Uchwałę przesłano do Marszałka Województwa Lubuskiego pismem GG.6120.4.2018 z dnia 11.09.2018 r.
VI Uchwała nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 października 2018r. w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drezdenko.

Co 3 lata wykonywana jest aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Drezdenko.
Uchwała została przekazana po 1 egzemplarzu dla kierowników wszystkich referatów w celu zapoznania się oraz realizacji na poszczególnych
stanowiskach pracy.

VII REFERAT BUDOWNICTWA I URBANISTYKI

Uchwały 2018 rok

Referat Budownictwa i Urbanistyki

Przebieg
wykonania
uchwał na
dzień
31.12.2018

styczeń 2018 rok
UCHWAŁA NR LVI/486/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia Zakończenie
31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu prac
planistycznych
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzebicz
luty 2018 rok
UCHWAŁA NR LVII/496/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia Zakończenie
28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prac
przestrzennego dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania planistycznych
złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy...
kwiecień 2018 rok
UCHWAŁA NR LIX/520/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia w trakcie
25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany procedowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Drezdenko
UCHWAŁA NR LIX/521/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia w trakcie
25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany procedowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Drezdenko
UCHWAŁA NR LIX/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia w trakcie
25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany procedowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości

Drezdenko
maj 2018 rok
UCHWAŁA NR LX/530/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia Zakończenie
23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu prac
planistycznych
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagórze
UCHWAŁA NR LX/531/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia Zakończenie
23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu prac
planistycznych
zagospodarowania przestrzennego Drezdenko – Radowo
czerwiec 2018 rok
UCHWAŁA NR LXII/541/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia w trakcie
19 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia procedowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy i
budowy stref przyodwiertowych oraz rurociągów w ramach...
UCHWAŁA NR LXII/543/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia Zakończenie
19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu prac
planistycznych
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów

VIII REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lp. Wykaz uchwał
1. UCHWAŁA NR LIX/527/2018 RADY
MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Województwa
Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko

Realizacja uchwał
Rada Miejska wyraziła wolę przejęcia od
Województwa Lubuskiego wykonania
części zadania publicznego w zakresie
utrzymania czystości i zieleni w pasie
dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na
terenie miasta Drezdenka, których obszar
określony został w załączniku nr 1 i 2 do
uchwały
■ droga Nr 164 - ul. Dworcowa-3.840 m2
■ droga Nr 160 - ul. Niepodległości -7.500
m2
■ droga Nr 160 - Al. Piastów - 1.740 m2
■ droga Nr 160 - ul. Żeromskiego - 2.100
m2
■ droga Nr 160 - ul. Marszałkowska - 1.320
m2
■droga Nr 160 - ul. Kościuszki - 1.200 m2
■ droga Nr 160 - ul. Piłsudskiego - 1.200 m2
■ droga Nr 160 - ul. Pułaskiego - 840 m2
■droga Nr 160-ul. Poznańska - 3.000 m2
■ droga Nr 164 - ul. Portowa - 720 m2
Przejęcie zadań ma nastąpić w formie
porozumienia, zawartego na okres do
końca roku 2019.
Porozumienie nie zostało jeszcze
podpisane.

2.

Uchwala nr LVI/494/2018 Rady Miejskiej w
Drezdenku z dn. 31 stycznia 20] 8 roku w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zadania „ Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul.
Okrężnej" oraz "Budowa aktywnej strefy rekreacji
przy Placu
Sportowym" realizowanych w ramach „Programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA)"

Uchwała dotyczyła zabezpieczenia
środków finansowych w kwocie 75 000
tys. złotych jako wkład własny na
realizację zadania. W związku z
nieotrzymaniem dotacji w ramach
„Programu rozwoju małej
|
infrastruktury sportowo -rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności", uchwała nie
została zrealizowana.

3.

Uchwala nr LXIII/554/2018 Rady Miejskiej w
Drezdenku z dn. 18.07.2018 roku w sprawie
przyjęcia dotacji ze środków finansowych
pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze.

Uchwała dotyczyła przyjęcia środków w
wysokości 15 680, 00 zł z WFOŚiGW w
Zielonej Górze na realizację zadania pn.
„Edukacja ekologiczna mieszkańców
Gminy Drezdenko w zakresie
gospodarowania odpadami
komunalnymi". Uchwała została

IX MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY

L.
p.

Nr uchwały

1.

LVI/489/2018

2.

LVI/490/2018

3.

LVI/491/2018

4.

LVI/495/2018

5.

LVII/500/2018

6.

LVII/501/2018

7.

LVIII/509/2018

8.

LVIII/510/2018

9.

LVIII/511/2018

z dnia

w sprawie

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół
31 stycznia 2018 r. podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły
określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego,
31 stycznia 2018 r. punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Drezdenko
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
31 stycznia 2018 r. prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
31 stycznia 2018 r. prowadzonych przez Gminę Drezdenko publicznych przedszkoli i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
28 lutego 2018 r.
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów
28 lutego 2018 r.
klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w
Drezdenku od roku szkolnego 2018/2019
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
28 marca 2018 r.
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
zmiany Uchwały Nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia
28 marca 2018 r.. 2015 r. w sprawie zapewnienia przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty wspólnej
obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drezdenko
zmiany Uchwały Nr XV/139/2015 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu
28 marca 2018 r.. Zespołowi Oświaty w Drezdenku

Przebieg
realizacji/wykonania uchwały
realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą
realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą
realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą

realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą
realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą

realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą
realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą
realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą
realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą

10.

LVIII/512/2018

11.

LXII/538/2018

28 marca 2018 r..

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela

zmiany Uchwały nr XXXV/292/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24
19 czerwca 2017 r. kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendium
edukacyjnego za wybitne wyniki w nauce i wybitne osiągniecia dla uczniów
szczególnie uzdolnionych

realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą
realizowana zgodnie z podjętą
uchwałą

X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Uchwała NR LI/461/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
samorządowemu zakładowi budżetowemu na rok 2018 - uchwała została zrealizowana.
XI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Uchwała Nr LX/532/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia jest realizowana przy procedurze ustalania warunków pobytu w schronisku dla osób bezdomnych mieszkańców gminy
Drezdenko.
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
„ Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Powyższe uchwały są realizowane od stycznia 2019 roku w celu wykonania zadania własnego gminy tj. dożywiania.

