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                                                                WPROWADZENIE 

 

 

Raport o stanie gminy jest dokumentem, który organ wykonawczy gminy przygotowuje                  

i przedstawia Radzie Gminy corocznie do dnia 31 maja za rok ubiegły,  w oparciu o przepisy 

art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713). Zgodnie z zapisami ustawy 

raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

W przygotowaniu przedstawionego Państwu dokumentu uczestniczyli kierownicy                               

i pracownicy komórek organizacyjnych urzędu miejskiego oraz jednostek organizacyjnych 

gminy, którym dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy.  Pragnę zaznaczyć, że Burmistrz jako 

organ wykonawczy gminy wykonuje przede wszystkim zadania nałożone przez organ 

stanowiący - Radę Miejską, zawarte w podjętych uchwałach. Dziękuję Przewodniczącemu            

i Radnym Rady Miejskiej za dobrą współpracę w minionym roku oraz podejmowanie trudnych 

i czasami niepopularnych decyzji.  

W raporcie przedstawiono Państwu realizację zadań własnych gminy zapisanych w art. 7 

ustawy o samorządzie gminnym. Oprócz stanu realizacji przyjętych przez Radę Miejską polityk, 

programów i strategii raport  obejmuje także sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej 

oraz budżetu obywatelskiego. 

Raport jest dokumentem, który stanowi podstawę do debaty radnych i mieszkańców gminy 

na temat funkcjonowania gminy w 2019 roku oraz poprzedza udzielenie lub nieudzielenie 

przez Radę Miejską wotum zaufania Burmistrzowi. 

Przedstawiony w raporcie materiał informacyjny stanowi podsumowanie pracy Burmistrza, 

pracowników Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych w 2019 roku. Mam 

nadzieję, że raport będzie źródłem rzeczowej i merytorycznej dyskusji, a jej uczestnicy będą 

pamiętali, że zarówno burmistrz jak i radni wybrani zostali, aby  prowadzić działania służące  

zaspakajaniu potrzeb wszystkich mieszkańców Naszej gminnej wspólnoty. Oczywiście,                 

w ramach obowiązującego prawa i na miarę możliwości finansowych budżetu gminy. 

 

 

                                                                                     Burmistrz Drezdenka 

                                                                                     /-/ Karolina Piotrowska 

 

 



 

 

I.  Dane opisowe i statystyczne dotyczące Gminy Drezdenko w 2019 roku. 

Gmina Drezdenko położona jest w północnej części Województwa Lubuskiego w Powiecie 

Strzelecko-Drezdeneckim. Obszar Gminy Drezdenko rozciąga się w poprzek Pradoliny Noteci.  

Powierzchnia gminy to blisko 400 km2. Gmina  bogata w lasy – lesistość wynosi 65,2% 

powierzchni. Bezpośrednio graniczy z pojezierzami: Wielkopolskim od południa i Pomorskim 

od północy. Takie położenie Gminy stanowi o jej dużych walorach turystycznych                                   

i krajobrazowych. W gminie występują trzy, równoleżnikowo usytuowane pasy krajobrazu 

przyrodniczego. Na północy zwarty obszar lasów Puszczy Drawskiej. W części środkowej Noteć 

w otoczeniu łąk i pól. Na południu znowu las. W każdej z części wody: rzeka Noteć i Drawa, 

rzeczki, kanały, 22 jeziora i jeziorka  o łącznej powierzchni 808,5 ha oraz stawy. Dużo zwierząt 

– w tym gatunki chronione, ogrom ptactwa i wielka rozmaitość roślin. Gmina Drezdenko to 

teren dla lubiących wypoczywać w samotności albo niewielkiej grupie i oczywiście w spokoju. 

W kilku miejscach gminy znaleźć można pozostałości obiektów o charakterze militarnym, które 

tworzyły dawniej umocnienia Pozycji Pomorskiej, a w bliskim sąsiedztwie Drezdenka 

fragmenty wysadzonego jazu na Noteci. W lasach na południu gminy, oprócz dorodnych 

grzybów spotkamy najnowocześniejszy element drezdeneckiego krajobrazu kulturowego, a 

raczej industrialnego – kopalnię ropy naftowej i gazu, usytuowaną na pograniczu sołectw 

Grotów i Lubiatów. Bogactwem Gminy są także jej mieszkańcy. Gmina Drezdenko na koniec 

2019 roku liczyła 17.030  mieszkańców (dane własne). Niestety w roku 2019 liczba 

mieszkańców po raz kolejny spadła. Nadal większość mieszkańców stanowią kobiety – na 100 

mężczyzn przypadają 102. W 2019 r., w Gminie Drezdenko urodziło się 169 nowych 

mieszkańców, niestety zgonów było 198.  Na pobyt stały zameldowało się w naszej gminie 336 

osób, a 130 osób wymeldowało się z pobytu stałego. Mieszkańcy gminy zamieszkują w 38 

miejscowościach. Na terenach wiejskich z woli mieszkańców powołano 27  jednostek 

pomocniczych gminy – sołectw. 

II. Wykonywanie zadań własnych gminy w szczególności stanu realizacji polityk, programów 

i strategii realizowanych przez Gminę Drezdenko i jednostki organizacyjne gminy w 2019 

roku. 

1. Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz 

gospodarka wodna. 

1) ład przestrzenny 

Ład przestrzenny na terenie miasta i gminy kształtowany jest w oparciu o miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, a także  studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy.  

W 2019 roku wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przejęte przez 

Radę Miejską w Drezdenku: 

- zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku przy ul. 

Konopnickiej; 



 

 

- zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku przy ul. Transportowej; 

- zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku przy ul. Żeromskiego; 

Wydatki związane z przygotowaniem powyższych planów zagospodarowania przestrzennego 

wyniosły 22.878 zł. 

Ponadto w ramach wydatków na planowanie przestrzenne w Gminie Drezdenko zrealizowano: 

- wprowadzono zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, w związku z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Lubuskiego 

wskazującym  złoża gazu ziemnego „Krobielewko” – kwota partycypacji gminy - 3.900 zł; 

- wykonano w technice 3D skanowanie śródmieścia Drezdenka przy użyciu nalotów dronem – 

10.000 zł; 

- poniesiono koszty związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

opiniującej plany zagospodarowania przestrzennego oraz publikacją ogłoszeń, wysyłką 

zawiadomień, itp. 

W 2019 roku wydano 119 decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy, 16 decyzji 

administracyjnych o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz 260 zaświadczeń                                 

o przeznaczeniu nieruchomości w planie, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych był w 2019 roku nadal procedowany. W kwietniu 2020 

r. projektanci przygotowujący projekt uchwały  planowali spotkanie z Radą Miejską, 

konsultacje i wniesienie ewentualnych zmian oraz zakończenie prac do końca czerwca.                

W związku z obecną sytuacją terminy te muszą być przesunięte i na nowo ustalone                           

w zależności od rozwoju pandemii. Zakończenie prac i ewentualne przyjęcie „uchwały 

krajobrazowej” z uwagami, które mogą wpłynąć od mieszkańców, należy zaplanować na 

koniec 2020 roku. Częściowe koszty przygotowania w.w. projektu uchwał wyniosły w 2019 

roku 10.000 zł. 

2) gospodarka nieruchomościami 

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz 

Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015 r.                     

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady 

Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali stanowiących 

własność Gminy Drezdenko.  

Nieruchomości będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany                     

i 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 2019 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność 

Gminy Drezdenko wynosi ponad 938 ha, a ich wartość na koniec 2019 r. wyniosła ponad 32,5 

mln zł. W ogólnej powierzchni gruntów gminy znajdują się między innymi: 

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 68,1761 ha 

- grunty przekazane w trwały zarząd – 18,8475 ha 

- grunty przekazane w użytkowanie – 1,1618 ha 

- grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy – 0,3524 ha. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dokonano sprzedaży 15 lokali 

mieszkalnych oraz 3 działek niezabudowanych. Ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto 

dochód w wysokości 384.682 zł. 

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto nieodpłatnie w drodze umowy od Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. jedną nieruchomość 

położoną na terenie miasta zabudowaną studnią głębinową oraz w drodze nabycia spadku 

lokal mieszkalny, położony w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej. 

Ponadto decyzją Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego stwierdzającą nabycie przez Gminę 

Drezdenko z mocy prawa własności nieruchomości oraz decyzjami Burmistrza Drezdenka 

zatwierdzającymi podział nieruchomości nabyto 12 działek o łącznej powierzchni 0,7513 ha 

położonych w obrębie Drezdenko, Radowo, Zielątkowo i Osów z przeznaczeniem pod budowę 

i poszerzenie dróg gminnych publicznych. Odpłatnie w drodze umowy nabyto nieruchomość 

zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym położoną w Drezdenku przy placu Wileńskim 

– łącznie koszt zakupu wyniósł 197.393 zł. Pozostałe wydatki związane z opłatami 

eksploatacyjnymi lokalu gminnego przy pl. Wileńskim to 12.328 zł (ogólnodostępne sanitariaty 

i punkt informacji turystycznej, biuro UTW). 

Wykonując prawa własnościowe Gmina Drezdenko osiągnęła wpływy:  

- z opłat za zarząd, użytkownie i użytkowanie wieczyste w wysokości 134.754,49 zł.;   

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.150.911,34 zł ;  

- z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 387.477,92 zł 

W celu realizacji praw własnościowych zawarte są umowy dzierżawy gruntów na okres do 3 

lat  na cele handlowe, rekreacyjne, pod garażami oraz rolne i ogrody przydomowe. 

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 1.236.566 zł, w tym na wydatki 

bieżące 1.026.844 zł (podatki, sporządzanie szacunków nieruchomości, opłaty notarialne              

i sądowe, ogłoszenia,  koszty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego, zasypanie 

studni i oczyszczenie kanalizacji burzowej, wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem 

gminnym zasobu mieszkaniowego, wypłata odszkodowań; za nabycie działek pod drogę 

publiczną, za brak wody w lokalu mieszkalnym).  



 

 

Wydatki związane z podziałami nieruchomości gminnych, wznawianie granic, sporządzanie 

wypisów i wyrysów i inne czynności geodezyjne wyniosły 22.203 zł. 

 

3) ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna 

a) ochrona środowiska i przyrody 

Zadania z zakresu ochrony środowiska gmina realizowała w oparciu o przyjęty przez Radę 
Miejską ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2019-2022 z 
perspektywą na lata 2023-2026" ( Uchwała Nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 
2019r.) 
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.  
Utrzymaniem terenów zielonych (parków i skwerów) zajmowało się Centrum Integracji 
Społecznej w Drezdenku.  
Gmina przeprowadziła 10 postępowań w sprawie wycinki drzew u osób prawnych oraz 
instytucji (m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
Spółdzielnia Inwalidów Rehabilitacja, Ośrodek Wczasowy Pelikan, Parafie). Łącznie wydano 
decyzje na wycinkę 66 drzew oraz w uzasadnionych przypadkach nakazano wykonanie 
nasadzeń kompensacyjnych (44 szt. drzew – lipa drobnolistna, buk pospolity, jarząb pospolity). 
Burmistrz wystąpił z 11 wnioskami 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 38 szt. drzew (teren przy 
Szkole Podstawowej w Rąpinie, przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku, przy ul. Szkolnej 
w Drezdenku, ul. Milickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Leśnej, ul. Portowej,  koło 
sali wiejskiej w Lubiewie, przy ul. Lipnowskiej w Lipnie,  w Goszczanowcu, w Parku  Kultur 
Świata, w Trzebiczu Nowym, w Zagórzu w Starych Bielicach). Otrzymano nakaz nasadzenia 11 
szt. drzew w zamian za wycinkę (lipa drobnolistna, jarząb pospolity, głóg dwuszyjkowy). 
Do usunięcia pozostało 6 z 38 drzew, na które otrzymano zezwolenie. 
 
W zakresie ochrony pomników przyrody wykonano sztywną podporę z obejmą konarów dębu 
szypułkowego stanowiącego pomnik przyrody rosnącego na w obrębie Zielątkowo, usunięto 
suche konary lipy drobnolistnej rosnącej na placu Kościelnym w Drezdenku, wykonano cięcia 
sanitarne połamanych gałęzi i posuszu dębów szypułkowych rosnących na działce przy ul. 
Kościuszki w Drezdenku, na działkach w  obrębie Rąpin (koło boiska sportowego i kościoła), 
przycięto  3 cisy krzaczaste przy ul. Niepodległości (teren  Gminnej Spółdzielni). 
 
W 2019 roku przyznano 7 dotacji na modernizację systemu ogrzewania. Wymienione zostało 

ogrzewanie u 5 osób  z węgla/drewna na gaz, 1 wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na 



 

 

montaż pompy ciepła, 1 na montaż pieca gazowego w nowo budowanym budynku. Program 

był realizowany w latach 2015-2019. W tym okresie dofinansowanie otrzymało 55 wniosków. 

Wydatkowano łącznie 220.209 zł. Efektem programu jest likwidacja 68 pieców na opał stały 

(węgiel /drewno). Program został zakończony, do realizacji pozostał jeden pozytywnie 

oceniony wniosek. 

Zgłoszono do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 
przeprowadzenie kontroli przedsiębiorstwa  w Drawinach w zakresie palenia folii i styropianu. 
Kontrola została przeprowadzona w trybie interwencyjnym. Podczas kontroli WIOŚ stwierdził 
magazynowanie w kotłowni odpadów, których spalanie jest zabronione. W pozostałościach ze 
spalania stwierdzono obecność nadpalonych metali (blachy, druty) elementy szkła i zestalone 
kawałki żużli. Przedstawicieli zakładu ukarano mandatami karnymi. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenku przeprowadzili kontrolę przedsiębiorstwa               
w Drawinach w zakresie m.in. wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków, gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiorniku 
bezodpływowym, pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych                              
i nieczystości ciekłych, przestrzegania obowiązków określonych w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy. Stwierdzono podczas kontroli, że właściciel 
nieruchomości nie przeprowadzał deratyzacji na swojej posesji. Skierowany został wniosek do 
Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku o wszczęcie postepowania w sprawie 
niewywiązywania się przez  firmę z obowiązku określonego w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Komendant poinformował, że przedmiotowy wniosek został przesłany 
do Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. Podczas kontroli stwierdzono także duży pobór wody 
w m3  a o wiele mniejszy  wywóz m3 nieczystości ciekłych. Zwrócono się z wnioskiem do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drezdenku o przeprowadzenie czynności 
kontrolnych dot. zgodności z przepisami budowlanymi wykonania i użytkowania budowli           
w postaci zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na nieruchomości położonej                        
w miejscowości Drawiny. W szczególności sprawdzenia stanu technicznego zbiornika 
bezodpływowego. Przeprowadzono 17 kontroli u właścicieli nieruchomości - osób fizycznych 
na terenie naszej gminy. Zakres kontroli: posiadanie zawartych umów na pozbywanie się              
z nieruchomości nieczystości ciekłych oraz faktur  za wywiązywanie się z obowiązku. 
Przeprowadzono jedną kontrolę u właściciela nieruchomości w Drezdenku ul. 11-go listopada, 
piętnaście kontroli u właścicieli nieruchomości w Drawinach oraz  kontrolę u właściciela              
w Niegosławiu.  W wyniku w/w kontroli właścicielowi nieruchomości z Drezdenka z ul. 11-go 
listopada nałożono karę grzywny za naruszenie obowiązku z ustawy dot. pozbywania się 
nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się na posesji w sposób 
niewłaściwy tj. brak faktur za wywóz nieczystości i brak umowy  na opróżnianie zbiornika. 
W 2019 r. Gmina Drezdenko realizowała zadanie w ramach programu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu 
Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: 
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019 – 
2023”. Nazwa zadania „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”.  
W ramach zadania azbest został usunięty z 35 nieruchomości znajdujących się na terenie 
Gminy. Mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów związanych z realizacją zadania. Efekt 
ekologiczny, który osiągnięto to 62,362 ton (5509 m2) azbestu, który został unieszkodliwiony 



 

 

poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Usunięto 22,599 Mg                     
z demontażem (2003 m2) oraz 39,763 Mg azbestu złożonego luzem (3506 m2). 
Gmina zlecała oczyszczanie miasta w tym: chodników, placów, parkingów. Opróżniano kosze 
uliczne znajdujące się na skwerach zieleni w pasach drogowych, przy przystankach 
autobusowych. 
Gmina Drezdenko zakupiła worki, rękawice  w celu  organizacji akcji sprzątania świata.                        
W wyniku akcji sprzątania gminy mieszkańcy zebrali 0,850 Mg odpadów.  
 

W ramach realizacji uchwały nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 

r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2019 roku oraz zastępującej ją uchwały 

nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Drezdenko w 2019 roku” realizowano: 

- odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca                 

w schronisku dla zwierząt (w tym zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych). Do 

dnia 01.04.2019 r. usługi w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy 

Drezdenko oraz utrzymania zwierząt w schronisku świadczyła firma VET- ZOO SERWIS                    

z Trzcianki, z którą Gmina miała zawartą umowę. VET-ZOO Serwis zerwało z Gminą Drezdenko 

umowę. Koszt utrzymania zwierząt w schronisku VET-ZOO Serwis od 01.01.2019 r. do 

14.04.2019 r. (do dnia przewiezienia ostatniego psa do pilskiego schroniska) – 43.756,64 zł. 

Wydatki budżetowe w tym okresie 57.508,04 zł (w tym koszty utrzymania zwierząt w grudniu 

2018 r.). Rada Miejska w Drezdenku w dniu 1 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2019 

w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Piła w zakresie zapobiegania bezdomności 

zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Z dniem 

02.04.2019 r. podpisano Porozumienie międzygminne z Gminą Piła w sprawie realizacji zadań 

w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

oraz ich wyłapywania. Okres obowiązywania porozumienia do 31.12.2019 r. W ramach 

porozumienia zlecono odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Drezdenko; 

zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku 

dla zwierząt w Pile; sterylizację albo kastrację psów i kotów umieszczonych w schronisku; 

usypianie ślepych miotów psów i kotów umieszczonych w schronisku; poszukiwanie właścicieli 

dla bezdomnych psów i kotów. Porozumienie nie obejmuje: zapobiegania bezdomności 

zwierząt; opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; wskazania gospodarstwa 

rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienia całodobowej 

opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; znakowania 

zwierząt innych niż przebywające w schronisku dla zwierząt; opieki nad innymi zwierzętami 

aniżeli psy i koty.  

Porozumienie międzygminne ustalało również przekazanie dotacji w wysokości 50 tys. zł na 

przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w celu dostosowania 

schroniska dla zwierząt w Pile na realizację  powierzonego zadania.  



 

 

Kwota dotacji  w wysokości 50 tys. zł została przeznaczona na realizację:  

- opracowania Programu Funkcjonalno -Użytkowego; 

- dostarczenia sprzętu medycznego;  

- opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych, które nie wymagały 

uzyskania pozwolenia na budowę;  

Dotacja została rozliczona. 

Koszt utrzymania zwierząt w pilskim schronisku dla zwierząt „Miluszków” wyniosły – 109 

089,87 zł w tym: 

- opłata stała – 19.344,60 zł,  

- dzienne utrzymanie – 87.073,19 zł,  

- sterylizacje – 4 szt. (4x170,00 zł = 680,00 zł),  

- transport psów – 1.771,89 zł,  

- wyłapywanie psów – 220,19 zł. 

Psy zostały przetransportowane ze schroniska VET-ZOO Serwis do Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Pile „Miluszków” w dniach 12-14.04.2019 r. przez firmę MOTOPETRA Andrzej 

Woźniewicz. Przetransportowano wszystkie zwierzęta znajdujące się pod opieką Gminy 

Drezdenko  tj. 49 psów. Koszt usługi 3.900 zł. 

Porozumienie międzygminne z Gminą Piła nie obejmuje zadania zapewnienia opieki 

zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych oraz wyłapywania zwierząt, które 

ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych. Gmina Drezdenko zawarła umowy na świadczenie 

tych usług z innymi podmiotami.  

Umowa z „MÓJ PIES Szkolenie Psów Interwencyjne Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak” od 

22.03.2019 r. do 31.12.2019 r. – obejmowała wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które 

ucierpiały w wypadkach drogowych – koszt realizacji w/w usługi 6.992 zł. Przedmiotowa 

umowa obejmowała również realizację usługi wyłapywanie zwierząt dzikich – koszt całkowity 

realizacji umowy 15.784 zł (ryczałt miesięczny za gotowość świadczenia usług 1.500 zł/m-c + 

1.800 zł za dodatkowe akcje ze zwierzętami dzikimi). 

Umowa z Gabinetem Weterynaryjnym Eugeniusz Węgrzyn od 22.03.2019 r. do 31.12.2019 r. 

– umowa obejmowała zapewnienie pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i dzikim, 

które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych, przeprowadzenie badań klinicznych, 

stabilizacji, podaniu podstawowych leków, pozostawaniu w gotowości 24h na dobę do 

realizacji usług – koszt całkowity 8.055 zł (ryczałt miesięczny 864 zł). 

W 2019 r. z terenu gminy wyłapano 14 psów oraz 1 kota. Do adopcji trafiło 27 psów (9 z VET- 

ZOO Serwis, 18 z „MILUSZKOWA”), 1 pies został poddany eutanazji (powypadkowy), 1 pies 

padł (sekcja – powiększone serce), 1 pies został zwrócony z adopcji, 2 psy trafiły do Fundacji 

Mondo Cane. 

W grudniu 2019 r. sfinansowano zabieg amputacji łapy psa bezdomnego znalezionego na 

terenie m. Stare Bielice w Gabinecie Weterynaryjnym Eugeniusz Węgrzyn – koszt. 482 zł. Psu 

znaleziono dom.  



 

 

Na dzień 31.12.2019 r. w schronisku przebywało 40 psów i 1 kot. 

Usługa dotycząca zbierania padliny zwierząt bezdomnych z gruntów gminnych w tym z pasa 

drogowego dróg gminnych była realizowana przez firmę ENERIS SUROWCE S.A. Oddział              

w Gorzowie Wlkp. Łącznie zebrano 8 szt. (2 psy, 6 kotów) padliny na łączną kwotę za transport 

i utylizację 3.447 zł.  

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 2019 r. wykonano łącznie 167 zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów na 

kwotę 1. 005 zł. ; 

- sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Gmina zakupiła             

i przekazała karmę (453,055 kg) społecznym opiekunom kotów wolno żyjących na dokarmianie 

kotów przebywających na terenie Gminy na kwotę 2.239,28 zł. Użycza opiekunom kotów 

wolno-żyjących klatki pułapki w celu wyłapywania kotów i dostarczenia ich do gabinetu 

weterynaryjnego (w celu leczenia bądź sterylizacji). W 2019 r. zawarto 12 umów użyczenia 

urządzenia. Realizuje 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 550 zł. Dodatkowo 

zawarto umowę (na kwotę 220 zł) na wykonanie zabiegu nie ujętego w głównej umowie     z 

s.c. T. M. Mohylak (mastektomia kotki dziko żyjącej);  

- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. Gmina zawarła 

umowę z Panem Andrzejem Bartkowiakiem na zapewnienie miejsca zwierzętom 

gospodarskich w gospodarstwie rolnym w Kosinie. W 2019 r. nie było przypadku umieszczenia 

zwierząt w w/w gospodarstwie. Gmina poniosła koszt w wysokości 4.200 zł (350 zł/m-c) za 

ryczałtowe prowadzenie umowy; 

- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Zadanie realizowane przez pilskie 

schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenia profilu na serwisie społecznościowym, 

prowadzenie strony internetowej schroniska, działalność wolontariatu, happeningi tj. „Dzień 

Burka i Kocurka”, bal charytatywny. Na tablicach informacyjnych urzędu oraz stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej umieszczane są obwieszczenia o wyłapanych zwierzętach z terenu 

gminy. W gazecie drezdeneckiej publikowano artykuły dot. bezdomności zwierząt, możliwości 

darmowego czipowania oraz przedstawiano profile psów polecanych do adopcji. 

- czipowanie zwierząt - na stan urzędu zakupiono czytnik czipów HALO SCAN – 430 zł,                       

w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym s. c. T. M. Mohylak w Drezdenku 

zaczipowano 150 psów należących do mieszkańców gminy. Rekordy psów zostały 

zarejestrowane w międzynarodowej bazie zwierząt zarejestrowanych elektronicznie SAFE-

ANIMAL; 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi. W kwietniu 2019 r. sfinansowano zabieg 

usunięcia narośli na łapie psa bezdomnego znalezionego na terenie m. Drezdenko w Gabinecie 



 

 

Weterynaryjnym Eugeniusz Węgrzyn – koszt. 647 zł. Pies pod opieką Stowarzyszenia Pomocy 

Zwierzętom „Arka dla Zwierząt”. Fundacja Obrony Praw Zwierząt ANACONDA otrzymała 

dotację na realizację zadania publicznego w wysokości 2.500 zł na zadanie pn. „MOPSIK – 

sterylizacja i kastracja zwierząt na terenie gminy Drezdenko” (realizowane od 16.09.2019 do 

22.11.2019). Łączny koszt realizacji zadania 7.520 zł. Bezpośrednim celem zadania było 

ograniczenie populacji zwierząt. Przyjmując średnio rocznie tylko 1 miot liczący 5 kociąt lub 

szczeniąt oraz 36 wysterylizowanych osobników żeńskich należy spodziewać się ograniczenia 

przyrostu zwierząt w pierwszym roku po wykonaniu zadania, o co najmniej 180 osobników. Z 

akcji skorzystali mieszkańcy Osowa, Lipna, Starych Bielic, Zagórza, Goszczanowa, Drezdenka, 

Karwina, Niegosławia, Rąpina, Klesna, Gościmia, Lubiewa. 

 

 Do działań zmierzających do ograniczenia bezdomności zwierząt zaliczyć można także 

program darmowej sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich oraz kotów wolnożyjących         

i usypianie ślepych miotów oraz dotację na realizację akcji sterylizacji „MOPSIK” prowadzonej 

przez Fundację Anaconda. Cel działania - zmniejszanie populacji zwierząt 

Licząc od 2012 r. przy udziale środków gminnych poddano sterylizacji / kastracji: 678 kotek, 

183 kotów, 155 suczek i 46 psów, uśpiono 26 ślepych miotów. Biorąc pod uwagę, że jedna 

kotka/ suczka jest w stanie w jednym miocie mieć ok. 5 młodych to wysterylizowanie/ 

wykastrowanie w/w liczby osobników ma niewspółmierne efekty na ograniczenie 

bezdomności zwierząt. Rok 2019 jest pierwszym rokiem funkcjonowania darmowego 

programu czipowania psów. Zaczipowano i wprowadzono do bazy SAFE-ANIMAL 150 

rekordów psów. Czipowanie ma na celu ustalenie właściciela zagubionego zwierzęcia. 

Program czipowania będzie kontynuowany w 2020 r. Ścisłą współpracę od 2016 ze 

Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom „Arka dla Zwierząt”, która działa na terenie powiatu 

strzelecko-drezdeneckiego. Fundacja poprzez swój profil na portalu facebook poszukuje 

właścicieli znalezionych na terenie Gminy Drezdenko zagubionych zwierząt, jak również 

znajduje nowe domy dla zwierząt bezdomnych, których właściciela nie udało się ustalić. Dzięki 

takim działaniom znacząco ograniczana jest liczba zwierząt trafiających do schroniska. 

Efekty wprowadzonych działań można zaobserwować po zmniejszającej się liczbie psów 

wyłapanych, które zastały umieszczone w schronisku dla zwierząt w poszczególnych latach: 

             2014 - 42 szt. 

2015 - 60 szt. 

2016 - 33 szt. 

2017 - 25 szt. 

2018 - 14 szt. 

2019 - 14 szt. 

Zmniejszeniu uległa również łączna liczba psów utrzymywanych w schronisku, stan na: 



 

 

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.   

31.12.2019 r. - 40 szt. 

b) szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy 

W związku ze szkodami powstałymi w wyniku suszy zarządzeniem Wojewody Lubuskiego             

z dnia 27 czerwca 2019 r. powołano komisję do szacowania zakresu i wysokości szkód                    

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej przez suszę 

w 2019 r. Szacowanie szkód objęło 213 gospodarstw rolnych z terenu gminy. 

c) melioracje wodne 

W zakresie melioracji wodnych wydatkowano 39.011 zł na sporządzenie kosztorysu 

inwestorskiego oraz wykonanie konserwacji wodnych urządzeń komunalnych na  terenie 

miasta Drezdenka (rowów melioracyjnych) położonych przy ul. Długiej, Kolejowej, 

Transportowej, Pogodnej, Przemysłowej i Poznańskiej, w zakresie koszenia porostów ze skarp 

rowów i odmulenia dna cieku. 

2. Drogi gminne, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego. 

Sieć dróg na terenie Gminy Drezdenko należy uznać za wystarczającą, jednak  stan techniczny 

wielu z nich wymaga  remontów i przebudowy. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi 

powiatowe o dł. 23,86 km oraz dziesięć dróg wojewódzkich. Długość publicznych dróg 

gminnych wynosi 103,2 km. Do tego dochodzą drogi wewnętrzne i gruntowe. 

Na drogi publiczne gminne  w 2019 r. – zapisano po stronie wydatków łącznie 4.240.631 zł,       

w tym wydatki  na realizację zadań inwestycyjnych 3.429.574 zł. W ramach  środków  

dokończono realizację: 

- przebudowę drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza w Drezdenku - 26.017 zł 

(całkowity koszt zadania to ponad 570 tys. zł); 

- przebudowa skweru przy ul Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku - 107.590 zł; (całkowity 

koszt zadania to blisko 1,1 mln zł); 

Zrealizowano: 

- budowa  drogi w Trzebiczu Nowym  - 181.013 zł, z dofinansowaniem 15 tys. z budżetu 

sołeckiego 

- dokumentację na budowę drogi w Grotowie - 8.487 zł; 



 

 

-  przebudowę chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku - 

24.600 zł. 

-  w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remont części chodnika na ul. Cichej; 

- przeniesiono w ramach środków niewygasających na 2020 r. zadania rozpoczęte:  

przebudowę ul. Sienkiewicza w Drezdenku, przebudowę nawierzchni ul. Słonecznej                         

w Drezdenku, przebudowę ul. Pierwszej Brygady i przebudowę Al. Piastów w Drezdenku 

(łącznie  kwotę 3.222.806 zł) oraz budowę drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul 

Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu, separatora i przebudową rowu 

odwadniającego (447.575 zł); 

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na  infrastrukturę drogową: 

- budowę odcinka chodnika w Starych Bielicach - 21.500 zł, budowa kolejnego odcinka 

chodnika z dofinansowaniem gminy będzie kontynuowana w br.; 

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano w 2019 roku: 

- na drogi o nawierzchni bitumicznej 242.740 zł; 

- na drogi gruntowe 362.053 zł; 

- na zimowe utrzymanie dróg 85.471 zł. 

W ramach współpracy z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim współfinansowano remont drogi 

powiatowej w Lubiatowie. 

W 2019 roku zakupiono 9 wiat przystankowych – wydatkowano 36.413 zł, w tym z funduszu 

sołeckiego  zakupiono  2 wiaty  za kwotę 6.800zł (Sołectwa Rąpin i Trzebicz). Wykonano także 

19 sztuk banerów na wiaty z nazwami przystanków  za kwotę 5.373 zł. 

3. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków 

komunalnych, utrzymanie czystości i porządku publicznego oraz urządzeń sanitarnych, 

wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną        

i cieplną oraz gaz. 

1) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków 

komunalnych 

Gmina Drezdenko wg stanu na dzień 31.12.2019 posiada  sieć wodociągową i kanalizacyjną      

o długości: 

 

 

Sieć wodociągowa km Sieć kanalizacyjna km 

Miasto Drezdenko 41,3 km Miasto Drezdenko 33,66 km 

Wieś 66,0 km Wieś 35,78 km 



 

 

 

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. 

Na terenie gminy działają 2 oczyszczalnie ścieków, w Drezdenku i w Gościmiu (na potrzeby 

ośrodka rehabilitacyjnego). 

Na podstawie umów dzierżawcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią 

ścieków jest  PGKiM Spółka z o. o. w Drezdenku. Dzierżawca płaci dla Gminy Drezdenko 

miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości  5% lub 10 %  kwoty odpisu amortyzacyjnego. 

Miesięczny czynsz dzierżawny za oczyszczalnię ścieków wynosi 10 % kwoty odpisu 

amortyzacyjnego. 

W 2019 roku Gmina Drezdenko  zrealizowała zadania: 

- odpłatnie przejęła od osoby fizycznej  urządzenie wodociągowe  o długości 438 m  

położonego w  Niegosławiu ul. Niegosławska; 

- odpłatnie przejęła od osoby prawnej urządzenie wodociągowe o dł. 425 m położone                    

w Niegosławiu;  

- odpłatnie przejęła od osoby fizycznej sieć wod-kan. w Osowie (sieć wodociągowa 187,40 m, 

sieć kanalizacyjna 162,40); 

- odkupiła od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dokumentację techniczną 

na budowę sieci wodociągowej w Drezdenku ul. Transportowa i ul. Pogodna; 

Na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi wydatkowano ponad 248 tys. zł z tego na 

operat szacunkowy 615 zł, na dokumentacje projektowe budowy sieci wodociągowej – 

przesyłowej z Drezdenka do Kosina 36.285 zł na dokumentację budowy wodociągu w Karwinie 

49.815 zł, natomiast odpłatne przejęcie od osób fizycznych urządzeń sieci wodociągowej                

i wodno-kanalizacyjnej 153.293 zł oraz zakup dokumentacji technicznej na budowę sieci 

wodociągowej w Drezdenku (ul. Transportowa i Pogodna) – 8.856 zł. 

Gmina Drezdenko prowadzi w postaci elektronicznej ewidencję zbiorników bezodpływowych 

i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W 2019 roku gmina udzieliła dotacji na budowę 3  oczyszczalni przydomowych (kwota 9 tys. 

zł) w ramach  programu trwającego od 2013 roku. Łącznie w  latach 2013- 2019 gmina 

dofinansował budowę 19 oczyszczalni przydomowych na terenie gminy, kwotą 54.172 zł. 

2) utrzymanie czystości i porządku publicznego oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk                     

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta i terenów wiejskich wydatkowano 252.568 zł – 

utrzymanie i bieżące remonty toalet miejskich, oczyszczanie dróg i chodników na terenie 

miasta, zakup worków i rękawic na odpady, itp. 

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  (zbieranie, transport                

i utylizacja odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna) wydatkowano 4.893.670 zł.   

Na koniec grudnia 2019 r. gmina  objęła systemem gospodarowania 13 336 osób, z których: 



 

 

- 11 151 osób zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, co stanowi 83,62%; 

- 2 185 osób zadeklarowało nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, co stanowi 

16,38%. 

Na dzień 31.12.2019 r. stan zameldowanych w Gminie Drezdenko wynosił 17 030 osób, co 

oznacza, że systemem ewidencji zagospodarowania odpadów komunalnych objęto 78,31% 

mieszkańców. 

Poniżej tabele obrazujące ilość osób zameldowanych i objętych deklaracją w podziale na 

miasto i wieś. 

 

liczba mieszkańców 

zameldowanych 
17 030 udział % 

 

liczba mieszkańców 

objętych deklaracją 
13 336 udział % 

       
                  miasto 9 958 58,47% 

 
                  miasto 7 734 57,99% 

       
wieś 7 072 41,53 % 

 
wieś 5 602 42,01 % 

 

                                                   UDZIAŁ % ZŁOŻONYCH DEKLARACJI 

MIASTO 
 

WIEŚ 

       
liczba mieszkańców 

zameldowanych 
9 958 

77,67%  

liczba mieszkańców 

zameldowanych 
7 072 

79,21%      

liczba mieszkańców 

objętych deklaracją 
7 734 

 

liczba mieszkańców objętych 

deklaracją 
5 602 

 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zostało wszczętych 12 postępowań w stosunku 

do osób, które nie złożyły deklaracji. Wydano 4 decyzje określające wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 1 postępowanie zostało umorzone              

z uwagi na fakt, iż zobowiązany złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Pozostałe postępowania są nadal w toku. 

Ponadto w ww. okresie wystosowano do podatników 31 wezwań do złożenia deklaracji                 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym: 28 wezwań do 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 3 wezwania do właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych (firm i domków letniskowych). W wyniku wystosowanych wezwań 

deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wyjaśnienia 

złożyło 21 właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 3 właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych. Pozostałe weryfikacje są nadal w toku. Jednocześnie, w ww. okresie 

przeprowadzono 129 weryfikacji pod kątem ilości osób zamieszkujących ujętych w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m. in. 20 weryfikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

 

z tytułu ważności Karty Dużej Rodziny, 77 z tytułu urodzonych dzieci. W wyniku 

przeprowadzonych czynności sprawdzających 104 podatników złożyło wyjaśnienia bądź 

korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe 

weryfikacje są nadal w toku. 

Porozumieniem z dnia 19.04.2019 r.   Gmina rozwiązała z dniem 30 czerwca 2019 r. umowę nr 

GG.623.1.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zawartą z PGKiM Spółka z o.o. na usługę odbioru, 

transportu, przekazana i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 

położonych na terenie gminy Drezdenko. 

Udzieliła zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy o zamówieniach publicznych, 

ponownie firmie PGKiM Spółka z o.o. w  Drezdenku.  

W dniu 18.06.2019 r. Gmina zawarła umowę z ww. Spółką na okres od 01.07.2019 r. do 

31.08.2019 r. Zgodnie z przedmiotową umową maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji 

umowy wynosiło: 867 558,49 zł brutto. 

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania 

(odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Drezdenko.  

W dniu 21.08.2019 r. Gmina zawarła umowę na okres od 01.09.2019 r. do 31.03.2020r.                  

z PGKiM Spółka z o.o.,  wyłonioną w drodze przetargu. Zgodnie z przedmiotową umową 

maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 3 241 253,23 zł brutto. 

Przedmiotem zawartych umów był odbiór: 

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

- odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, tj. „szkła” – odpadów 

opakowaniowych ze szkła bezbarwnego i kolorowego; „papieru” – odpadów z papieru, w tym 

tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury; „metali 

i tworzyw sztucznych” – odpadów z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów 

opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 

- „bio” – odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji i odpadów zielonych; pozostałych odpadów zbieranych w sposób 

selektywny, tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków               

i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego                                  

i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon. 

Gmina ustanowiła selektywną zbiórkę odpadów komunalnych obejmującą następujące frakcje 

odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych oraz bioodpadów. W Gminie Drezdenko obowiązują dwa systemy 

zbierania odpadów: system workowy (odpady selektywne) oraz system pojemnikowy (odpady 

zmieszane i selektywne). W systemie workowym selektywne odpady zbierane są na posesjach 

zabudowy jednorodzinnej. Natomiast w systemie pojemnikowym zbierane są odpady 

zmieszane ze wszystkich nieruchomości oraz frakcje selektywne w przypadku zabudowy 

wielorodzinnej. 



 

 

 Na terenie Gminy Drezdenko działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który znajduje się przy ul. Pierwszej Brygady 21a w Drezdenku.  Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez PGKiM Spółka z  o. o. w Drezdenku. Do 

PSZOK-u, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

mieszkańcy Gminy mogą dostarczać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady 

(papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

bioodpadów) oraz odpady problemowe, czyli takie, których nie można wrzucać do zwykłych 

pojemników czy worków.  tj. kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, zużyte 

opony oraz zużyte baterie i akumulatory.  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do piątku                               

w godzinach od 10.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 13.00. 

Z uzyskanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach 

programu: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna 

utworzyła przy ścieżce rowerowej w miejscowości Trzebicz, punkt informacyjno-promocyjny 

złożony z tablic. Tablice mają interaktywną formę dzięki umieszczonych na nich kodach QR, 

które prowadzą do strony internetowej promującej działania proekologiczne m.in. z zakresu 

segregacji odpadów. Strona internetowa zawiera również przygotowany film zachęcający do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie, w lokalnej prasie ukazały się 

artykuły dotyczące m.in. segregacji odpadów komunalnych wraz z informacją jak segregować 

odpady komunalne. Udostępniła na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Drezdenko informację o zasadach zbierania odpadów komunalnych: 

- podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, tj. 

spółce PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21A 66-530 

Drezdenko; 

- miejscu zagospodarowania przez ww. podmiot niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości                         

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, tj. zagospodarowaniu 

do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w załączniku nr 2 

do Uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.          

w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem 

Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych – instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych MBP, przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów – kompostowni, składowania odpadów powstających                   

w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – składowisko – INNEKO Sp. z o.o., ul. 

Małaszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp; 

- osiągniętym wymagalnym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                   

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 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 za rok 2018; 

- podmiocie prowadzącym na terenie Gminy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych a także adresie i godzinach otwarcia PSZOK-u; 

- podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych; 

- adresach punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz opon, powstających                                

w gospodarstwach rolnych.  

Przeprowadzono w 2019 roku coroczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w 

celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi, która udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Drezdenko. 

Gmina Drezdenko  realizowała usługi polegające na zbiórce i utylizacji zwłok bezdomnych 

zwierząt oraz zbiórce i utylizacji zwłok dzikich zwierząt. 

3) zaopatrzenie w energię elektryczna, cieplną i gaz 

Gmina utrzymywała 955 punktów oświetleniowych będących własnością spółki Enea oraz 412 

punktów oświetleniowych będących własnością Gminy Drezdenko. 

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, oświetlenie skwerów, placów, budowę,  

konserwację oświetlenia w 2019 roku wyniosły 1.002.667 zł , w tym: 

- pokrycie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na oświetleniu drogowym – 

609.402 zł; 

- pokrycie kosztów usługi konserwacji oświetlenia na terenie miasta i gminy – 223.541 zł; 

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (Trzebicz ul. Nadbrzeżna, 

Marzenin, Niegosław – projekty, Zagórze, Trzebicz Nowy, Trzebicz  ul. Wrzosowa) 141.899 zł; 

- konserwacja oświetlenia – obwodnica Drezdenka – 9.840 zł; 

- wymiana 3 opraw na ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku – 4.680 zł; 

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano: 

- na budowa punktów oświetleniowych dróg w sołectwie Rąpin 16.040 zł, w tym dokumentacja 

6.150 zł i budowa oświetlenia solarnego 9.890 zł 

- na dokumentację projektową punktów oświetleniowych w sołectwie Lubiewo – 5.000 zł. 

W ramach zakupu elementów świetlnych, montaż i wynajem iluminacji świątecznych do 

dekoracji miasta wydatkowano kwotę 62.564,71 zł. 

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Drezdenko a PGKiM  Spółka  z o. o.                         

w Drezdenku, spółka dzierżawiła kotłownie i urządzenia: 

- kotłownia z wyposażeniem i siecią c.o. ul. Kopernika 12.w Drezdenku; 



 

 

- sieć zewnętrzna i wewnętrzna  c.o., rurociąg ul. Piłsudskiego (3 bloki) w Drezdenku; 

-  sieć c.o. Osiedle Mickiewicza w Drezdenku; 

- przyłącze gazowe PE ul Szpitalna 1 w Drezdenku; 

- wyposażenie kotłowni Aleja Piastów 1 w Drezdenku 

Tytułem czynszu za dzierżawę dzierżawca uiszczał gminie czynsz w wysokości 40% amortyzacji 

dzierżawionego majątku. Dzierżawca  dokonywał remontów i modernizacji dzierżawionego 

majątku w ramach posiadanych środków. 

Gmina udzieliła  dotacji na modernizację 7 systemów ogrzewania.  

Na zakup materiałów i wyposażenia z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska     

w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3.994 zł. 

4. Działalność w zakresie telekomunikacji. 

W 2019 roku kontynuowane były działania wynikające z Uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku 

z 2012 roku w sprawie wykonywania przez Gminę Drezdenko działalności z zakresu 

telekomunikacji oraz na podstawie 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 przez 

gminę projektu pn. „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób 

wykluczonych”. Usługa świadczona  dla 130 gospodarstw domowych oraz dla 23 jednostek 

publicznych, w tym jednostek organizacyjnych Gminy Drezdenko. W celu zapewnienia 

realizacji zadań i funkcjonowania internetu w ramach programu dla osób wykluczonych oraz 

rozbudowy gminnej infrastruktury informatycznej wydatkowano w 2019 r. kwotę 81.739 zł.-  

5. Lokalny transport zbiorowy. 

W 2019 r.  Burmistrz Drezdenka  wydała na obszar Gminy Drezdenko zezwolenia i licencje: 

- zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym: 2 szt., 4 wypisy z zezwoleń, data ważności 31.12.2020 r.; 

- zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym: 1 szt., 2 wypisy z zezwoleń, data ważności 31.12.2020 r. 

- licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką : 1 szt. data ważności 27.02.2034 r. 

W ramach lokalnego transportu zbiorowego zorganizowano w okresie letnim dowóz osób na 

plaże miejskie w Zagórzu i Lubiewie - na ten cel wydatkowano kwotę 24.276,10 zł. 

Gmina realizowała także zadania związane z organizacją dowozu dzieci do gminnych placówek 

oświatowych. Transport realizowano w oparciu o tabor własny oraz przewoźników 

zewnętrznych. Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 1.110.870 zł. 

6. Ochrona Zdrowia. 

Na działania związane z zadaniami z zakresu ochrony zdrowia w 2019 r. wydatkowano – 

384.179 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 6.015 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 



 

 

378.164 zł. W ramach działań zwalczających narkomanię dofinansowano organizację 

konkursów, olimpiad, popularyzację programów oraz zajęcia terapeutyczne i inne usługi. 

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi udzielono dotacji na zadania bieżące: 

- Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku -185.071 zł; 

- Fundacji Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku – 20.000 zł 

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 86.121 zł natomiast pozostałą kwotę – 86.972 

zł wydatkowano: na zakup artykułów na konkursy, olimpiady, organizację ferii zimowych, 

wyposażenie  świetlic profilaktyczno-wychowawczych, materiał profilaktyczne, zajęcia 

terapeutyczne, szkolenia, itp. 

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi powołano  zarządzeniem Burmistrza Drezdenka - 

Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Drezdenku działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz.310) 

oraz realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2019 -2020. 

W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym celem jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i narkotyków oraz zmiany 

struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstaniu nowych problemów wynikających              

z nadużywania alkoholu i narkotyków oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie                           

z istniejącymi problemami. Komisja poprzez swoją działalność zajmuje się wspieraniem osób 

uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom               

w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy            

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy: 

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką              

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego 

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 

względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy 

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych. 

Realizując program komisja w 2019 roku odbyła 12 posiedzeń, na których omawiana była 

sytuacja osób zgłaszanych przez członków rodzin, oraz instytucji takich jak: Policja, 



 

 

Prokuratura Rejonowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, kuratorów 

sądowych. Zgłoszenia przedkładane były ze względu na nadużywanie alkoholu i występującą 

niejednokrotnie z tym związaną przemoc w rodzinie oraz zaniedbywanie podstawowych 

obowiązków wobec rodziny. 

Komisja równolegle rozpatrywała wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych oraz 

opiniowała wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Integralną częścią działalności GKRPA jest funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób     

z problemem alkoholowym oraz członków rodzin osób uzależnionych. Punkt Konsultacyjny ma 

swoją siedzibę w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku, gdzie dwa razy w 

tygodniu pełni dyżur przewodnicząca GKRPA  - specjalista terapii uzależnień. W 2019 roku 

odbyło się 90 dyżurów konsultacyjno – wspierających podczas, których przyjęto łącznie 223 

osoby (151 mężczyzn i 72 kobiety). Dominującą problematyką zgłoszeń było uzależnienie od 

alkoholu – 148 zgłoszeń, oraz współuzależnienie  - 42 zgłoszenia, następnie przemoc domowa 

– 57 zgłoszeń, uzależnienie od narkotyków  - 12 zgłoszeń (współwystępowanie z problemem 

alkoholowym), pozostałe zgłoszenia dotyczyły problematyki związanej z rozwodami, 

alimentacją, eksmisją oraz hazardem – 12. 

Punkt Konsultacyjny jest miejscem, gdzie prowadzone jest przede wszystkim poradnictwo             

i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz 

współuzależnionych. Rolą konsultanta jest motywowanie zarówno osób uzależnionych jak           

i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień oraz 

kierowanie do leczenia specjalistycznego. Jednocześnie motywowanie osób pijących 

ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.  

Osoby uzależnione, które wyrażają wolę do podjęcia terapii kierowane są do terapeuty 

uzależnień. W 2019 roku terapeuta uzależnień odbył 48 trzygodzinnych dyżurów podczas, 

których zostało przyjęte 192 osoby z czego: 

- 172 osoby uzależnione od alkoholu ( w tym 26 osób przyjętych po raz pierwszy) 

- 16 osób współuzależnionych, które zostały skierowane do punktu konsultacyjnego 

- 4 osoby uzależnione od hazardu 

Spośród osób uzależnionych od alkoholu: 

- 9 osób wyraziło zgodę na udział w pełnej terapii stacjonarnej, którą ukończyły 

- 6 osób zostało skierowanych na detoksykację 

- 12 osób uczęszczało na spotkania z terapeutą regularnie (2-3 razy w miesiącu) 

- 109 osób uczęszczało na spotkania z terapeutą 1-2 x w miesiącu 

- pozostałe 71 osób uczęszczało jednorazowo lub częściej ale niesystematycznie 



 

 

W okresie sprawozdawczym komisja prowadziła również szereg działań profilaktycznych                

i edukacyjnych w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Środki finansowe w dużym 

stopniu zostały przeznaczone na wspieranie programów profilaktycznych szkół z terenu gminy 

Drezdenko oraz działań profilaktycznych prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Drezdenku oraz Komisariat Policji w Drezdenku, które skierowane były      

w szczególności do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Zadania z zakresu profilaktyki realizowane 

w 2019 r.: 

- organizacja i finansowanie szkoleń dla nauczycieli z ternu gminy do prowadzenia 

rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

programów profilaktycznych: „Domowi detektywi”, „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka 

Pierwszej Pomocy emocjonalnej”, a także; 

- „Nie dopalam się żyję” – dofinansowanie do zakupu nagród dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

H. Sienkiewicza w Drezdenku; 

- „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie: „Bezpieczny Maluch” oraz „Bezpieczne Wakacje” – 

dofinansowanie do zakupu nagród dla Komendy Powiatowej Policji; 

- „Mamo tato nie pal” – dofinansowanie do zakupu nagród dla Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Drezdenku; 

- „Szkolny dzień profilaktyki” – dofinansowanie do zakupu nagród dla Szkoły Podstawowej nr 

3 w Drezdenku; 

- „Trzymaj formę bez uzależnień” – dofinansowanie do zakupu nagród oraz udział w komisji 

oceniającej wraz z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną; 

- „Gminny dzień sportu” – dofinansowanie do zakupu nagród i posiłku dla uczniów z terenu 

gminy Drezdenko; 

- „Akcja lato” – dofinansowanie do zakupu nagród w konkursach profilaktycznych 

organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną; 

- „VII Piknik Rodzinny” – dofinansowanie do zakupu nagród w konkursach profilaktycznych dla 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku; 

- olimpiada HIV/ADIS – dofinansowanie do zakupu nagród oraz udział w komisji konkursowej 

wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną; 

- olimpiada „Uzależnieniom powiedz NIE” – dofinansowanie do zakupu nagród oraz udział          

w komisji konkursowej wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Drezdenku; 

-  spektakl profilaktyczny „Normalka” dla uczniów klas 7 i 8 szkół z terenu gminy; 

- „Szkolny dzień profilaktyki” – dofinansowanie do zakupu nagród w konkursach 

profilaktycznych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Drezdenku 

- „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe” – dofinansowanie do zakupu nagród w konkursach 

profilaktycznych wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

- „Warsztaty Bożonarodzeniowe o charakterze profilaktycznym” – dofinansowanie do zakupu 

materiałów do organizacji wydarzenia przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3                           

w Drezdenku 

- zakup i propagowanie prasy profilaktycznej skierowanej do młodzieży „Kac” 



 

 

- finansowanie zajęć profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych              

w Drezdenku, Niegosławiu, Trzebiczu i Drawinach 

- „Biała zima” – organizacja i finansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla uczniów        

z terenu gminy w trakcie ferii zimowych 

- XXV Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie pod hasłem – „Radosna 

prawda – trzeźwy dom i rodzina” – organizacja i sfinansowanie wyjazdu dla osób z problemem 

alkoholowym i ich rodzin  

 

W roku 2019 GKRPA przeprowadziła kontrole 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz zaopiniowała 13 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Podsumowując w 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na 

walkę z alkoholizmem i innymi substancjami psychoaktywnymi, kierując się dobrem całej 

społeczności lokalnej. Komisja współpracowała stale z Urzędem Miejskim w Drezdenku, 

szkołami z terenu gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Komisariatem Policji w Drezdenku, 

Prokuraturą Rejonową oraz Sądem Rejonowym. 

7. Pomoc społeczna w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze. 

Na pomoc społeczną gmina wydatkowała w 2019 roku kwotę 6.695.998 zł w tym:  

- dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 32 mieszkańców gminy – 914.045 zł; 

- ośrodki wsparcia 664.623 zł (na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób 

fizycznych – 392.885 zł, na pozostałe wydatki bieżące 271.738 zł związane z działalnością 

ośrodka); 

- na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.387 zł (na zakupy 

związane z posiedzeniami, działaniami oraz szkoleniami zespołu interdyscyplinarnego); 

- opłacanie składek na ubezpieczenia za 186 osób pobierających zasiłek stały i osoby 

uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej – 107.675 zł ; 

- wypłata zasiłków okresowych – 362 osoby i celowych 435 osób – 963.170 zł; 

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – wydano 100 decyzji na dodatki mieszkaniowe oraz 5 

decyzji na dodatki energetyczne, wydatkowano łącznie 201.996 zł; 

- wypłata zasiłków stałych dla 179 mieszkańców gminy – 984.523 zł; 

- wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku – 1.843.464 zł,     

w tym wynagrodzenia z pochodnymi  oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.462.338 zł, 

pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka 334.931 zł oraz 46.195 zł wydatki 

majątkowe na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach ośrodka; 



 

 

- na realizację zadań opiekuńczych i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 81.037 zł 

w tym na wynagrodzenia i pochodne 57.143 zł; 

- koszt pomocy w zakresie dożywiania, w tym dowóz posiłków wyniósł 444.407 zł; 

- na dofinansowanie programów ze środków zewnętrznych realizowanych przez Centrum 

Integracji Społecznej w Drezdenku wydatkowano 269.945 zł; 

- w ramach pozostałej pomocy społecznej wydatkowano 269.726 zł w tym wynagrodzenia z 

pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.356 zł, dotacje na zadania bieżące 

dla TPD koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Stowarzyszenia  na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniajmy Marzenia” – 

25.000 zł. Wydatkowano również kwotę 122.369 zł związaną z działalności Klubu Seniora w Drezdenku 

oraz kwotę 21.000 zł na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku 

na potrzeby organizacji  i stowarzyszeń.  

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 7 dodatkowych programów z zakresu pomocy 

społecznej. Łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła 413.246 zł 

W ramach pomocy społecznej udzielono  wsparcia do uczniów szkół gminnych: 

- na działalność świetlic szkolnych wydatkowano  na wynagrodzenia z pochodnymi 504.968 zł; 

- na świadczenia w ramach socjalnej pomocy materialnej dla 187 uczniów wydatkowano 

242.999 zł. 

8. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Na działania w zakresie wsparcia rodziny wydatkowano w 2019 roku 27.504.441 zł. w tym: 

- na świadczenia wychowawcze  wydatkowano 14.506.399 zł obejmujące wypłatę świadczeń 

w ramach programu „500+”(14.316.912 zł) i obsługę programu – 189.487 zł; 

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano  ogółem 

7.733.110 zł, w tym na same wypłaty świadczeń dla mieszkańców – 7.060.043 zł. 

- na dopłaty w ramach programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 

wydatkowano 90.949 zł; 

- na utrzymanie 10 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano  36.338 zł; -  

- na utrzymanie 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 61.397 zł;  

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 108 osób pobierających  świadczenia 

rodzinne wydatkowano 149.492 zł;  

- na inne świadczenia z zakresu wspierania rodziny wydatkowano  ogółem 792.189 zł, w tym 

świadczenia pieniężne na rzecz podopiecznych OPS - 630.952 zł. 

W ramach działań wspierających rodzinę rozpoczęto budowę żłobka i przedszkola gminnego. 



 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1111 z późn.zm. ) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, której głównym celem jest stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną 

ochroną dzieci oraz wsparciem kobiet w ciąży i rodzin w ramach ustawy dnia 4 listopada 2016 

roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 roku poz.473 z późn.zm.) 

Cytowana powyżej ustawa wprowadziła asystenta rodziny jako  rozwiązanie w zakresie 

organizacji systemu wspierania rodziny z wieloma problemami, które negatywnie wpływają 

na zdolność do adekwatnego i samodzielnego pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Asysta rodzinna rozszerza dotychczas stosowane metody pracy socjalnej adresowane do 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pozwala na prowadzenie intensywnej, 

wielokierunkowej pracy socjalno-wychowawczej, pedagogizację oraz wspieranie 

informacyjne, emocjonalne, instrumentalne, czasem rzeczowe rodziny w różnych sytuacjach 

dnia codziennego. 

Asysta rodzinna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku polega na aktywnym wspieraniu 

rodziny wychowującej dzieci, w której występują problemy trudne do samodzielnego 

pokonania przez jej członków. W 2019 r. tut. Ośrodek zatrudniał w zadaniowym systemie 

pracy dwóch asystentów rodziny, którzy łącznie pracowali z 33 rodzinami. Problemami,                 

z którymi asystenci spotkali się w rodzinach objętych wsparciem były: niskie umiejętności 

opiekuńczo – wychowawcze rodziców; niskie umiejętności prowadzenia gospodarstwa 

domowego; brak pracy - niewydolność materialna rodziny; trudne warunki mieszkaniowe; 

niezaradność życiowa; niski poziom samooceny i kontroli nad własnym życiem; konflikty               

z prawem; występowanie przemocy w rodzinie; problemy zdrowotne; problemy emocjonalne; 

niepełnosprawność;  uzależnienia; niski poziom kompetencji społecznych; niska pozycja 

społeczna rodziców; trudności dydaktyczno-wychowawcze rodziców; niewłaściwe relacje 

małżeńskie/partnerskie i więzi rodzinne; zaburzenia psychiczne; występowanie cech 

osobowościowych lub problemów psychologicznych rodziców uniemożliwiających adekwatne 

funkcjonowanie w roli opiekunów dziecka. 

W 2019 roku asystenci: 

- opracowali 7 planów pracy z nowo przydzielonymi rodzinami, 44 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 współpracował z asystentem rodziny, 4 

rodziny zmieniły miejsce zamieszkania, 4 rodziny zaprzestały współpracy z asystentem z uwagi 

na usamodzielnienie, cele w pracy zostały osiągnięte), 

- udzielali pomocy oraz uczyli członków rodziny konstruktywnego i właściwego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, 

- udzielali pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz wychowawczych       

z dziećmi, 



 

 

- sporządzali opinie na wniosek Sądu o rodzinie i jej członkach oraz występowali do Sądu               

o wgląd w sytuację rodziny, 

- współpracowali z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz                           

z kuratorami sądowymi. 

W rodzinach, gdzie była realizowana praca i udzielane wsparcie, asystenci pomagali                           

i towarzyszyli między innymi w: 

- przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych w określonych instytucjach 

- nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji społecznych oraz poradni 

specjalistycznych, 

- zwiększaniu motywacji klientów do poszukiwania pracy, 

- zwiększenie motywacji do podjęcia terapii uzależnień, 

- organizowanie wsparcia materialnego, 

- rozwiązywanie codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa domowego i załatwiania spraw urzędowych, gospodarowania 

czasem, 

- poprawie relacji wewnątrzrodzinnych, 

- podnoszenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,  

- podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania, 

- wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym. 

Koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej: 

- finansowanie pracy asystentów rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – 115.760,00 zł 

z czego gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 34.884,00 

zł w ramach projektu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2019”. 

- współfinansowanie pobytu 69 dzieci w pieczy zastępczej – 97.734,25 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 stanowi 430 komunalnych lokali 

mieszkalnych, w tym  24 lokale socjalne. 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 mieszkaniowego zasobu             

w 2019 r. wydatkowano kwotę 477.057 zł. W ramach zawartej umowy administrowanie                      

i zarządzanie zasobem zostało powierzone  PGKiM Spółka z o. o. w Drezdenku. W zeszłym roku 

były wykonywane następujące prace: 



 

 

- remonty dachów- 1 Maja , Dworcowa 2, Niepodległości 26, Marszałkowska 13, Kościelna 7;                                     

-  remonty mieszkań do zasiedlenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- wymiana okien w lokalach komunalnych;                                                                                                      

- remonty instalacji gazowych;                                                                                                                                                                   

- ocieplenia budynków- Szpitalna 1, Kopernika 2, Marszałkowska 2, Żeromskiego 14;                           

- renowacje drzwi do budynków;                                                                                                                         

- ocieplenie stropodachu;                                                                                                                                       

- przemurowanie kominów. 

Na koniec 2019 roku, na liście oczekujących na gminne lokale komunalne było 30 osób, 

natomiast na lokale socjalne oczekiwało 26 osób. 

10. Edukacja publiczna. 

W 2019 roku na terenie Gminy Drezdenko funkcjonowało 11 szkól podstawowych w tym 8 na 

terenach wiejskich oraz 1 przedszkole. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy 

Drezdenko w 2019 r. wyniosła 12.005.213 zł. 

Koszt utrzymania placówek oświatowych wyniósł 25.710.931 zł z tego: 

- szkoły podstawowe -  16.403.652 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia 

na rzecz osób fizycznych 12.033.672 zł oraz wydatki majątkowe 2.656.543 zł  ( budowa sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu oraz przebudowa sali gimnastycznej           

w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku); 

- gimnazja (wygaszone w 2019 r.  na mocy ustawy) – 1.630.627 zł, w tym wynagrodzenia                   

i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.407.512 zł 

- oddziały przedszkolne w szkołach – 852.900 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi                        

i świadczenia na rzecz osób fizycznych 801.767 zł; 

- przedszkole – 2.385.046 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 2. 111.378 zł; 

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 40.084 zł; 

- stołówki szkolne i przedszkolne – 1.522.009 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 824.217 zł; 

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego – 199.858 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 

36.811 zł; 

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 490.069 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 

474.440 zł; 



 

 

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci                       

i młodzieży w gimnazjach – 8.948 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 8.948 zł; 

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 131.605 zł, w tym wynagrodzenia                                

z pochodnymi 1.314 zł; 

- pozostała działalność – 935.261 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz świadczenia na 

rzecz osób fizycznych 47. 851 zł oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków zewnętrznych 644.808 zł i 41.100 zł na zadania inwestycyjne w ramach programów 

finansowanych ze środków zewnętrznych, a także 10.275 zł zwrot dotacji za uchybienia                       

w realizacji programu ze środków zewnętrznych. 

Na wspólną obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych (Miejsko-Gminny Zespól 

Oświaty) wydatkowano w 2019 r. 1.217.054 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.056.652 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane           

z funkcjonowaniem zespołu i administrowanie budynkiem  – 160.403 zł. 

W roku szkolnym 2019/2020 do poszczególnych placówek oświatowych uczęszczało: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drezdenku 

dzieci w wieku 5-6 lat – 44 uczniów, klasy I-VIII – 367 uczniów w 17 oddziałach, 

liczba zatrudnionych ogółem – 53,84 etaty, w tym nauczyciele 38,09 etatu 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drezdenku 

Dzieci w wieku 5-6 lat – 50 uczniów, klasy I-VIII – 373 uczniów w 15 oddziałach, 

liczba zatrudnionych ogółem 54,06 etatu, w tym nauczyciele 42,56 etatu 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Drezdenku 

dzieci w wieku 5-6 lat – 25 uczniów, klasy I-VIII – 363 uczniów w 14 oddziałach, 

liczba zatrudnionych 51,62 etatu, w tym nauczyciele 40,62 etatu 

- Przedszkole Gminne w Drezdenku 

liczba dzieci objętych opieką – 272, 

liczba zatrudnionych 32,62 etatu, w tym nauczyciele 19,87 etatu 

- Szkoła podstawowa w Goszczanowie 

dzieci w wieku 2-6 lat – 12 uczniów, klasy I-VIII – 67 uczniów, 

liczba zatrudnionych 20,67 etatu, w tym nauczyciele 16,67 etatu 

-   Szkoła Podstawowa w Niegosławiu 



 

 

dzieci w wieku 5-6 lat – 20 uczniów, klasy I-VIII – 122 uczniów, 

liczba zatrudnionych 22,27 etatu, w tym nauczyciele 18,27 etatu 

- Szkoła Podstawowa w Trzebiczu 

dzieci w wieku 3-6 lat – 36 uczniów, klasy I-VIII – 112 uczniów, 

liczba zatrudnionych – 28,78 etatu, w tym nauczyciele – 23,90 etatu 

- Szkoła Podstawowa w Drawinach 

dzieci w wieku 3-6 lat – 16 uczniów, klasy I-III – 10 uczniów, 

liczba zatrudnionych – 6,25 etatu , w tym nauczyciele 5,5 etatu 

- Szkoła Podstawowa w Gościmiu 

dzieci w  wieku 3-6 lat – 15 uczniów, klasy I-III – 19 uczniów, 

liczba zatrudnionych 7,09 etatu, w tym nauczyciele – 5,59 etatu 

- Szkoła podstawowa w Grotowie 

dzieci w wieku 3-6 lat – 11 uczniów, klasa II 7 uczniów, 

liczba zatrudnionych – 3,92 etaty, w tym nauczyciele 3,13 etatu 

- Szkoła Podstawowa w Rąpinie 

dzieci w wieku 3-6 lat – 13 uczniów, klasy I-III – 15 uczniów, 

liczba zatrudnionych – 4,83 etatu, w tym nauczyciele 4,04 etatu 

-Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 

dzieci w wieku 4-6 lat – 10 uczniów, klasy I-III – 6 uczniów, 

liczba zatrudnionych 5,56 etatu, w tym nauczyciele 4,77 etatu. 

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowano: 

- kontynuowano budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu (na wydatki 

niewygasające przeniesiono kwotę 2.570.000 zł); 

- kontynuowano budowę żłobka wraz z przedszkolem w Drezdenku – wartość kosztorysowa 

inwestycji na lata 2019 /2022-  14.158.727 zł (do końca 2019 r. wydatkowano 4.247.111 zł, w 

tym otrzymaną dotacja 1,8 mln zł w ramach programu „Maluch +”; 

- przebudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku – 68.596 zł; 

11. Kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami. 



 

 

1) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Ks. Józefa Tischnera w Drezdenku 

Koszt utrzymania wyniosły 793.598 zł,  w tym wynagrodzeni z pochodnymi 565.004 zł. Na 

drobne naprawy i remonty wydatkowano – 17.238 zł. Dotacja gminy na zadnia bieżące 

wyniosła 749.015 zł.   Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano 49.755 zł. Otrzymano 

dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek. Z funduszu sołeckiego zakupiono książki na 

kwotę 5.388 zł. 

Biblioteka była organizatorem spotkań i imprez kulturalnych: 

- spotkanie autorskie z Małgorzatą Chwila – filia Gościm 

- spotkanie poetyckie z Danutą Zych – filia Gościm 

- Konkurs dla dzieci „Najpiękniejsze wiersze patriotyczne” 

- spotkanie autorskie z poetą Wojciechem Bonowiczem 

- spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską 

- koncert dla dzieci i młodzieży muzyki afrykańskiej wraz z prezentacją własnoręcznie 

wykonanych instrumentów 

- warsztaty muzyczne dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 

- wernisaż akwareli Urszuli Kołodziejczak 

- spotkanie autorskie z cyklu „Moje miejsce” z Henrykiem Pieluszczakiem – filia Gościm 

- wygłoszenie prelekcji pt. „ Historia kryminału i młodzieżowej prozy detektywistycznej” 

- spotkanie autorskie z Robertem Rientem i Łukaszem Zamilskim 

- spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim  - spotkanie z młodzieżą z okazji XVI 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 

- spotkanie czytelników – dyskusja nad książką pt. „Oskarżona Wiera Gran” – filia Trzebicz 

- koncert poezji śpiewanej zespołu Jarka Kąkola – Małe Koni 

- wystawa fotograficzna „Moniuszko – ku pokrzepieniu serc” 

- wystawa prac Mariusza Mączki 

- autorska prezentacja literacka Magdaleny Ludwiczak – biblioteka w Drezdenku i filia                    

w Drawinach 

- spotkanie autorskie z Henrykiem Pieluszczakiem – filia w Trzebiczu 

- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – biblioteka w Drezdenku i filia w Niegosławiu 

- spotkanie autorskie z Maciejem Siebiedą 



 

 

- „Mały Benefis” Cztery Pory Roku – Amelia Maszońska – skrzypaczka, Misha Kozłowski – 

fortepian 

- warsztaty muzyczne dla najmłodszych „Wedrówki ze skrzypcami” w wykonaniu Teresy Lorez 

– biblioteka w Drezdenku, filie w Gościmiu i Rąpinie 

- IV Festiwal Literacki 

- spotkanie autorskie z Ludwikiem Lipnickim 

- koncert poezji śpiewanej „Trupięgi” 

Łączny koszt organizowanych  przez bibliotekę imprez wyniósł 18.422 zł. Zakup zbiorów 

bibliotecznych 49.755 zł.  

2) Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku 

 Koszt utrzymania muzeum wyniósł 328.939 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 194.886 

zł.  Koszt drobnych remontów i napraw wyniósł  - 4.950 zł. Dotacja gminy na zadania bieżące 

310.495 zł. 

W 2019 roku muzeum było organizatorem: 

- wystawa pisanek pokonkursowych z lat 2014-2019; 

- noc muzeów – wystawa o pochodniach; 

- FSD – fajny schab drezdenecki; 

- wystawa Krzysztofa Swaryczewskiego „Malarstwo”; 

- Drezdeneckie spotkania z kultura łowiecką – 27.928 (koszty własne 4.125 zł), projekt 

dofinansowany z funduszy unii europejskiej; 

- spotkanie z podróżnikiem Robertem Muchą – wystawa „Mucha nie siada”. 

3) Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 

Łączny koszt utrzymania instytucji 1.930.165 zł w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 

800.059 zł (w tym 207.088 zł na honoraria dla artystów na umowę o dzieło); na naprawy                 

i remonty obiektu i otoczenia – 342.916 zł.  Koszt organizacji imprez, wydarzeń artystycznych 

i przedsięwzięć kulturalnych – 533.343 zł; Dotacja gminy na wydatki bieżące 1.754.408 zł. 

Wprowadzono opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach. 

CPK było organizatorem wydarzeń artystyczne i  przedsięwzięcia kulturalne w roku 2019: 

- koncertu noworocznego „Znane arie i duety z operetek i musicali” ; 

- koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu BIG BAND-u CPK :        

 - spektakl Teatru Współczesnego z Krakowa (dla szkół;) 



 

 

 - koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

- gali walentynkowej; 

 - ferii zimowych w Pracowni malarstwa i rysunku „ARKADIA”; 

- 10 prezentacji opolskiego kina objazdowego;  

-  „Wigilia u Kowalskich” przedstawienie teatralno - muzyczne w wykonaniu Szkoły Talentów 

Wokalnych CPK; 

- zabawa taneczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drezdenku; 

- „Opera in love” - Walentynkowa Gala Operowo, Grupa Operowa Sonori Ensemble; 

- Dzień Kobiet Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Drezdenku;  

- XIII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, PRO ARTE 2019; 

 - Normalka – Jan Mierzyński (dla szkół;) 

- dwukrotnie spektakl Teatru z Wrocławia (dla szkół); 

 - prezentacja książki Ks. Ryszard Furman „Kobieta w poezji”; 

- koncert  wiosenny BIG BAND CPK Drezdenko; 

-  Jarmark  Wielkanocny;  

 - spektakl „Żona do adopcji”; 

- festiwal wiosenny – gwiazda wieczoru Filip Lato; 

-  manifestacja patriotyczna z okazji 3 maja; 

-  Powiatowy  Konkurs Plastyczny; 

-  XIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” Drezdenko 

2019 

-  koncert „Czy Go Jeszcze  Pamiętasz? niemenowe inspiracje; 

- „Jarmark Kasztelański” – gwiazda wieczoru zespół „Leszcze”;  

  - czterodniowe koncerty w ramach Festiwalu Muzyki Organowej  I Kameralnej; 

 - 15-lecie „SINIOR FAM” oraz koncert ELDO;  

- Noc Świętojańska - Alicja Majewska z zespołem; 

 -  wakacyjne spotkanie z ceramiką;  

- plener malarski; 

- rocznica powstania warszawskiego; 

- koncert Londyński Bułgarski  Chór; 

- wakacyjne ostatki z DJ. Rafałem; 

- pożegnanie lata  (VIVA SANTANA, THE BEST, BIG SEXY, VERBA); 

- wspólne polsko - niemieckie spotkanie podczas organizacji dożynek i festiwalu smaków 

regionalnych; 

- inauguracja roku kulturalnego „Wielka sława to żart”; 

- IV Konkurs Wokalny;  

- zabawa taneczna Klub Seniora DRZEŃ 

- koncert „OPERA PRO PATRIA”; 

- manifestacja patriotyczna z okazji 11 listopada 

- koncert jesienny w wykonaniu BIG BANDu CPK; 

- konkurs plastyczny - Powiatowy Szpital w Drezdenku; 



 

 

- spektakl Magruda; 

- jarmark bożonarodzeniowy; 

- występ Krzysztofa Daukszewicza;  

- spotkanie opłatkowe członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów                   

w Drezdenku; 

- Bal Sylwestrowy pod gwiazdami; 

Łączne koszty imprez organizowanych lub współfinansowanych przez CPK wyniosły 534.452 zł 

W PCK działały sekcje artystyczne:  

- pracownia malarstwa i rysunku „Arkadia” (32 osób); 

- pracowania ceramiki artystycznej „Pasja” (52 osóby); 

- Mała Akademia Muzyki – klasa fortepianu (12 osób) i klasa gitary (10 osób); 

- edukacja taneczna: Paradise, Paradise Mini oraz Paradise Bis (75 osób); 

- Dziewczęta z buławami: Juniorki, Seniorki ( 55 osób); 

- edukacja w zakresie instrumentów dętych - BIG BAND CPK (22 osoby);  

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta (35 osób); 

- edukacja taneczna chłopców - zespół HIGH FIVE (15 osób) – pierwsza połowa roku 

kulturalnego, a od września zastąpiono ją nową sekcją Muzyczno - Teatralno - Taneczną (10 

osób) 

- Szkoła Talentów Wokalnych (18 osób) – pierwsza połowa roku kulturalnego, a od września 

zastąpiono ją nowymi sekcjami wokalnymi WIOLINKI (12 osób) do lat 12 oraz Studio Piosenki 

CPK od lat 13 (10 osób); 

 

W ramach prac remontowo – budowlanych wykonano w 2019 roku: oświetlenie terenu                  

i ogrodzenie z siatki zgrzewnej;  przebudowano istniejącą kotłownię węglowa na gazową wraz 

z  wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizacją instalacji c.o., budową 

zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku CPK przy ulicy Niepodległości; 

przebudowę pomieszczenia higieniczno – sanitarnego (ustęp na I piętrze budynku); 

wymieniono okna w budynku;  wyremontowano części elewacji budynku; 

 

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Parafii Przemienienia Pańskiego w 

Drezdenku udzielono dotacji w wysokości 14.944 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na organizację imprez kulturalno-sportowych 

na terenach wiejskich 126.793 zł. (ponad  25% % całości funduszu sołeckiego). 

 

12. Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe. 

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano w 2019 roku 1.516.382 zł w 

tym na wydatki bieżące 156.314 zł (wynajem kabin toaletowych, wywóz nieczystości i 

odpadów, porządkowanie, bieżące utrzymanie plaż, koszt ratowników, remont pomostu w 

Lubiewie, badanie wody, itp.). 

 Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 1.361.067 zł w tym: 



 

 

- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym etap II z dofinansowaniem 

zewnętrznym – 839.104 zł;  

- budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w Zagórzu, częściowo z 

dofinansowaniem zewnętrznym 498.637 zł – koszt całego zadania realizowanego w okresie 2 lat to 

ponad 1 mln zł; 

- zagospodarowanie plaży przy jeziorze Łubowo w Zagórzu – 22.326 zł; 

W 2019 r. na terenie Gminy funkcjonowały 3 kąpieliska tj.: 

- kąpielisko „Plaża Lubiewo” na Jeziorze Łubowo, którego organizatorem była Gmina 

Drezdenko. 

- kąpielisko „Plaża Zagórze” na Jeziorze Łubowo, którego organizatorem była Gmina 

Drezdenko. 

- Kąpielisko „Plaża Solecko” w miejscowości Gościm nad Jeziorem Solecko, którego 

organizatorem była Spółdzielnia Rehabilitacja w Gościmiu- Spółdzielnia Osób Prawnych, 

Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy im. prof. Wiktora Degi. 

W/w kąpieliska zostały ujęte w ewidencji kąpielisk.  

W ubiegłym roku gmina zorganizowała i dofinansowała w okresie letnim dowóz mieszkańców 

autobusem z Drezdenka na kąpieliska w Zagórzu i Lubiewie, i z powrotem. Z tej formy 

upowszechnienia dostępu do rekreacji chętnie korzystali mieszkańcy Drezdenka, szczególnie 

w słoneczne dni. 

W 2019 r. na terenie Gminy funkcjonowały 4 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 

położone:  

- nad jeziorem Łubowo (dz. nr 328/4 obręb Lubiewo), na terenie Nadleśnictwa Smolarz, 

Leśnictwo Bielice zorganizowane przez ZHR Okręg Wielkopolski, Poznań, 1 Trzcianecka 

Drużyna Harcerek Puszcza im. Danuty Siedzikówny INKI, 

- nad jeziorem Źródlanym, na terenie Nadleśnictwa Karwin (dz.nr 181/1 i 182/1) 

zorganizowanym przez ZHR Okręg Małopolski, Szczep Puszcza im. Króla Kazimierza Wielkiego, 

Niepołomice,  

- nad jeziorem Lubowo koło Rąpina zorganizowanym przez ZHR Okręg Wielkopolski, Poznański 

Szczep Drużyn ZHR „Hańcza” Poznań, 

- nad jeziorem Gostomie- Gościm  zorganizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle 

Młodych Poznań.    

W/w miejsca zostały ujęte w ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 238 ze zm.).  

Burmistrz dokonuje zaszeregowania pól biwakowych i prowadzi ewidencję pól biwakowych 

położonych na terenie Gminy Drezdenko.   W 2019 r. do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek    

w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich do rodzaju pole biwakowe.  

Gmina Drezdenko utrzymywała obiekty i urządzenia: 



 

 

− place zabaw w miejscowościach: Drezdenko, Osów, Trzebicz Nowy, Gościm, Goszczanowiec, 

Przeborowo, Karwin, Bagniewo, Klesno, Stare Bielice. 

− teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Lubiatowie i Niegosławiu, 

− wieżę widokową w Zagórzu, 

− wigwam w Górzyskach, 

− miejsce spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka, 

− toalety miejskie: przy ul. Parkowej oraz placu Wileńskim w Drezdenku, 

− sale wiejskie na terenie gminy. 

W ramach bieżącego utrzymania w/w obiektów wydatkowano środki finansowe m.in. na: 

usługi remontowe, zużycie, wody, zużycie energii elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości 

ciekłych z obiektów, wymagane przepisami prawa przeglądy, zakup środków czystości.  

Burmistrz prowadzi ewidencję  obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie 

położonych na terenie Gminy Drezdenko. Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi 

hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim (tj. hotelem, motelem, 

pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, 

schroniskiem, polem biwakowym), a także rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie 

w prowadzanym gospodarstwie rolnym (wynajem pokoi i miejsc na ustawienie namiotów) jest 

zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia 

usług. W 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Drezdenku wpłynął  1 wniosek o dokonanie wpisu do 

ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami 

hotelarskimi.  

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano  1.342.375 zł 

Administratorem terenów sportowych i rekreacyjnych jest Hala Sportowo-Rehabilitacyjna         

w Drezdenku. Na wynagrodzenia z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatkowano w 2019 r. kwotę 640.264 zł. Bieżące utrzymanie obiektów sportowych i inne 

wydatki związane z działalnością HS-R to 456.213 zł. W ramach tych środków wykonano: 

- remont łazienek oraz szatni na stadionie miejskim w Drezdenku; 

- montaż ogrzewania elektrycznego w szatniach na stadionie miejskim; 

-  przyłącze elektryczne na stadionie miejskim na potrzeby lodowiska i organizowanych imprez; 

-  monitoring na stadionie miejskim; 

- naprawiono piłkochwyty na boisku w Rąpinie oraz Starych Bielicach; 

- zamontowano „budki” dla zawodników rezerwowych na boisku w Rąpinie; 

- zakupiono wózek deszczujący samojezdny; 

- zakupiono dmuchawę; 

- wyremontowano schody na hali przy wejściu nr 4; 

- wykonano naprawę kontenerów na boisku w Starych Bielicach; 

- wymieniono trawę na boisku w Drezdenku, Rąpinie oraz Starych Bielicach; 

- wymieniono  podłogę prowadzącą do szatni i toalet na „Orliku”z drewnianej na polbrukową, 

wykonano remont ogrodzenia od strony parkingu oraz montaż barier ograniczających 

parkowanie; 



 

 

- wykonano ciecia pielęgnacyjne drzew na terenie „Orlika”, Hali S-R oraz stadionie miejskim w 

Drezdenku: 

- wykonano konserwację kompleksu boisk „Moje boisko Orlik”; 

- wykonano malowanie  oraz remont  dachu hali; 

-  zakupiono kosiarkę samojezdną do pielęgnacji terenów zielonych (boisk trawistych) za kwotę 

18.640 zł. 

W 2019 roku wykonano zadania inwestycyjne: 

- wybudowano aktywną strefę rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku – wydatkowana 

kwota – 84.655 zł; 

- wybudowano aktywną strefę rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku – 42.602 zł; 

W ramach współpracy ze społecznością lokalna Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku 

była w 2019 roku organizatorem lub współorganizatorem zawodów i turniejów sportowych: 

- Halowej Piłki Nożnej; 

- Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego; 

- Międzypowiatowej Spartakiady Klubu Seniora; 

- Międzypowiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych; 

- Dnia Dziecka – TPD, Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym; 

- Mistrzostw Województwa Lubuskiego PSP w Siatkówce; 

- Drezdeneckiej Dychy; 

- Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych; 

- Memoriału Piłki Siatkowej im. Pawła Dziekanowskiego; 

- cyklu turniejów piłki nożnej organizowanych przez AP Lubuszanin; 

- turnieju w siatkówkę plażową; 

- Grand Prix „Szlakiem Puszczy”; 

- Indywidualnych Mistrzostw Gminy w Tenisie Stołowym; 

- cyklu wiosennych turniejów w piłkę siatkową. 

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w 2019 r. łącznie 606.947 zł.           

W ramach tych środków udzielono dotacji z budżetu gminy klubom i stowarzyszeniom 

sportowym na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy oraz 

zakupiono nagrody konkursowe, materiały dotyczące organizacji zawodów sportowych, 

przewóz zawodników itp. 

 

13. Targowiska i hale targowe. 

Gmina Drezdenko jest dzierżawcą terenu od Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „SCH” 

w Drezdenku w celu realizacji zadania własnego gminy tj. prowadzenie targowiska.  

Od 2004 roku targowisko miejskie znajduje się przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku.  

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku zajmowało się w 2019 r. bieżącym utrzymaniem 

czystości i porządku na targowisku gminnym, poborem opłat i obsługą toalety.  

Dochód z opłaty targowej w 2019 roku wyniósł 35.685 zł. Wydatki gminy związane                               

z utrzymaniem targowiska wyniosły 72.043 zł: 



 

 

- dzierżawa placu targowego od RSZiZ „SCh” w Drezdenku – 39.852 zł; 

- utrzymanie czystości placu, obsługi WC, zakup środków czystości przez CIS – 21.998 zł; 

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy budowlane – 2.851 zł; 

- prowizja za pobieranie opłaty targowej przez CIS – 7.342 zł. 

Średnio w miesiącu na targowisku miejskim w Drezdenku handlowało ok. 35 kupców. 

 

14. Zieleń gminna i zadrzewienia. 

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano 275.981 zł., w tym na zakup kwiatów, 

krzewów, donic; wykonanie i pielęgnację nasadzeń;  wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów 

i drzew; wykaszanie trawy na skwerach, przy ulicach miejskich i drogach gminnych; montaż        

i demontaż ławek; zakup montaż, demontaż, naprawa ławek, opłat za zużytą wodę; przeglądy 

okresowe i techniczne urządzeń; ubezpieczenie i inne działania związane z utrzymaniem 

zieleni miejskiej. 

Na utrzymywanie zieleni, wykaszanie traw, usuwanie śmieci w pasach dróg wojewódzki na 

mocy kontynuowanego z lat poprzednich  z Województwem Lubuskim porozumienia 

wydatkowano 44.800 zł 

Na prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody wydatkowano blisko 10.000 zł. 

15. Cmentarze gminne. 

Gmina Drezdenko posiada 4 cmentarze: 

- Cmentarz w Drezdenku przy ul. Kopernika  (54.500 m2).  

- Cmentarz w Trzebiczu   (9.500 m2). 

- Cmentarz w Gościmiu  (6.500 m2). 

- Cmentarz w Goszczanowcu (6.400 m²). 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zarządcą i administratorem 

cmentarzy gminnych w roku 2019 był PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                

w Drezdenku.  

W ramach umowy administrator był zobowiązany do: 

- pobierania opłat w imieniu i na rzecz Gminy za usługi cmentarne w Gminie Drezdenko: 

ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Gminie Drezdenko jak 

również fakturowanie świadczonych w imieniu Gminy usług;  

- odprowadzania pobranych opłat na konto Gminy Drezdenko wraz z rozliczeniem i ewidencją 

w/w opłat oraz pisemną informacją o powstałych z tego tytułu zaległościach w celu ich 

windykacji; 

- nadzorowanie prac firm usługowych m.in.: zakłady pogrzebowe, kamieniarskie w zakresie 

przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych 

dotyczących wymiarów grobów, nagrobków, pomników, grobowców,  odstępów między tymi 

miejscami; 

- bieżącego utrzymania czystości w kaplicy w Drezdenku i Trzebiczu, udostępniania kaplicy 

organizatorom pogrzebów;  



 

 

- wyposażenia kaplicy w Drezdenku i Trzebiczu w gaśnice p.poż.; 

- bieżącego utrzymanie czystości na terenie cmentarzy: grabienie i usuwanie opadłych liści, 

odcinanie suchych gałęzi, odrostów od drzew  

- koszenia terenów zielonych: cmentarz Drezdenko 2040 m², cmentarz Trzebicz 2000 m², 

Gościm 1000 m², Goszczanowiec 2000 m², 

- 2-krotnego nasadzenia roślinami jednorocznymi 4 donic,  

- odmalowania ławek, odmalowania i uzupełnienia oznakowań pól grzebalnych, oczyszczenia 

tablic informacyjnych , 

- utrzymania w czystości Pomnika Zasłużonych; 

- utrzymania ładu i porządku na cmentarzach, systematyczne sprzątanie alejek cmentarnych, 

dróg, chodników przylegających bezpośrednio do cmentarzy, odśnieżanie, zabezpieczenie 

przed śliskością ciągów komunikacyjnych (9650m2), 

- wycinki drzew na cmentarzu w Drezdenku, 

- utrzymania w czystości i porządku toalety na cmentarzu w Drezdenku przy budynku 

socjalnym, 

- zapewnienia, ustawienia i utrzymania w czystości i porządku toalet przenośnych przy 

cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych (Trzebicz 1 szt., Drezdenko 3 szt.), 

- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na cmentarzach komunalnych           

w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu, 

- utrzymania należytego stanu technicznego obiektów, urządzeń i instalacji znajdujących się 

na terenie cmentarzy poprzez zapewnienie systematycznej konserwacji. 

 W 2019 roku na wniosek mieszkańców wykonano w październiku dodatkowe wejście na 

cmentarz od strony ul. Lema – koszt poniesiony przez gminę - 7.200 zł 

 

Dochody z tytułu usług świadczonych na cmentarzach gminnych wyniosły w 2019 roku 

292.581 zł, a  koszty zarządzania i administrowania cmentarzami 555.022 zł. 

W listopadzie 2019 roku na podstawie powierzonych przez Radę Miejską w Drezdenku 

uprawnień (uchwała nr VI /31/2019), Burmistrz Drezdenka w drodze zarządzenia ustaliła nowe 

opłaty za usługi cmentarne oraz korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Gminie 

Drezdenko, obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. 

Także PGKiM Spółka z o. o. zmieniło Zarządzeniem Wewnętrznym z dnia 18.12 2019 r cennik 

usług pogrzebowych. 

 

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 celu zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą na terenie gminy Drezdenko 

podejmowane były działania polegające na: zapewnieniu służby ratowniczej przez 

wykwalifikowanych ratowników wyposażonych w sprzęt ratunkowy, pomocniczy i medyczny,  



 

 

oznakowaniu obszarów wodnych wykorzystywanych do kąpieli, bieżącej ocenie jakości wody 

w kąpielisku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ustanowieniu 

regulaminu korzystania z kąpielisk, informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz 

innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia 

osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podejmowane są również czynności  

polegające na regularnym sprzątaniu kąpieliska i terenów przyległych, których celem jest 

zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na kontakt z zanieczyszczeniami.  

W 2019 roku w ramach zapewnienia mieszkańcom gminy bezpieczeństwa publicznego 

dofinansowano: 

- Komendę Wojewódzką Policji – 2,5 tys. zł – na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy 

prewencji  oraz 500 zł na nagrody dla wyróżniających się policjantów;  

- Straż Graniczną – 1 tys. zł – na zakup paliwa do pojazdów służbowych; 

- Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej – 13 tys. zł – na modernizację systemu 

łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej; 

2) ochrona przeciwpożarowa 

Gmina Drezdenko finansuje działalność dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W roku 2019 na utrzymanie i działalność OSP wydatkowano kwotę 2.857.499 zł, w tym wydatki 

majątkowe - 2.488.335 zł na zadania: 

- budowa remizy OSP w Drezdenku 2.170.468 zł; 

- zakup, montaż radiostacji bazowej oraz przeniesienie syreny alarmowej – 17.867 zł; 

- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko – 300.000zł. 

Na wydatki bieżące związane z działalnością OSP wydatkowano kwotę 369.164 zł w tym na 

wynagrodzenia z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.754 zł (bez 

wynagrodzeń dyżurujących 4 kierowców będących pracownikami Urzędu Miejskiego). Środki 

wydatkowano także na zakup materiałów pędnych, olejów i smarów do samochodów 

pożarniczych, zakup części i remontu samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, 

zakup sortów mundurowych, organizację zawodów sportowo-pożarniczych, zakup 

wyposażenia dyżurki w nowej remizie OSP w Drezdenku,  zakup środków czystości, naprawy    

i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu na wyposażeniu OSP, przeglądy roczne                        

i okresowe obiektów OSP, ubezpieczenie samochodów, budynków i wyposażenia OSP itp.  

 

3) ochrona przeciwpowodziowa i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego 

Bezpieczeństwo w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpowodziowej  

to  zadanie wielu podmiotów, w Urzędzie Miejskim w Drezdenku Referat Organizacyjny 

odpowiedzialny jest m.in. za: 

- opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie  

i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.  

-    wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 



 

 

- koordynację w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej organizacji, służb, inspekcji  

i straży.  

- nadzór nad jednostkami 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 lekarskich- 

zapewnienie gotowości bojowej). 

- dbanie o drożność studzienek kanalizacyjnych i kanalizacji burzowej to zadanie 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- nadzór nad jego działalnością 

prowadzi Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska.  

 Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej dba natomiast 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. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy- Nadzór Wodny w Drezdenku 

odpowiedzialny jest m.in. za prawidłowe utrzymanie urządzeń melioracji podstawowej: 

wałów przeciwpowodziowych, kanałów głównych odwadniających, dba m.in.  

o zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów, umożliwienie 

wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz 

hydrogeologicznych (przy moście na Noteci odczytywana jest tzw. listwa pomiarowa 

wysokości lustra wody, z którą zapoznać się można za pomocą strony internetowej: 

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/152150190). 

 

W budżecie gminy Drezdenko na rok 2019 z zaplanowanych środków wykorzystano 4.743 zł 

na następujące zadania: 

-   2.754 zł na zakup sprzętu do uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego.              

-   1.989 zł  opłata za powiadomienia  mieszkańców SMS-ami o możliwych zagrożeniach. 

 

17. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych. 

Urząd Miejski i jednostki organizacyjne gminy zarządzają i utrzymują budynki, obiekty                     

i urządzenia użyteczności publicznej będące własnością Gminy Drezdenko. Należą do nich: 

- 4 budynki administracyjne; 

- 19 budynków szkolnych; 

- 16 budynków gospodarczych (przy szkołach, i remizach OSP ) 

- budynek przedszkola; 

- 9 budynków, w których znajdują się byłe sanitariaty;  

- 10 budynków remiz i strażnic OSP; 

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/152150190


 

 

- zespół obiektów hali sportowo-rehabilitacyjnej; 

- 17 sali wiejskich; 

- 34 przystanki; 

- obiekty rekreacyjne, place zabaw, boiska sportowe; 

- budynki mieszkalne i niemieszkalne, mienie ciepłownicze, oczyszczalnia ścieków 

komunalnych, sieć wodno-kanalizacyjna – mienie przekazane w administrowanie PGKiM  SP. 

z o.o.  w Drezdenku o wartości 59.870.154 zł. 

Na utrzymanie 17 sali wiejskich i świetlic w ramach remontów, napraw, wywozu nieczystości, 

zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, gaz, zagospodarowanie odpadów, zakupu 

wyposażenia, ubezpieczenie mienia oraz przeglądów wydatkowano kwotę 123.960 zł. 

W ramach dofinansowania zewnętrznego wydatkowano na budowę sali wiejskiej                             

w Marzeninie 853.582 zł. Na budowę sali wiejskiej w Grotowie wydatkowano 530.000 zł 

 

18. Polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej. 

 W 2019 roku kontynuowana była realizacja  Programu "Wsparcie Rodzin Wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko" przyjętego zgodnie z Uchwałą nr LVI/429/2014 

przez Radę Miejską w Drezdenku. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie  

od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 

korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie 

do osiągnięcia 25 lat. Program przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na 

terenie Gminy Drezdenko oraz posiadających uprawnienia do korzystania z karty dużej 

Rodziny. 

 
Karta Dużej Rodziny w 2019r.  

 

Liczba 

rodzin, 

którym 

wydano 

kartę 

 

 

Liczba 

wydanych 

kart 

Liczba 

wydanych 

kart – 

opiekunowie 

Liczba 

wydanych 

kart – dzieci 

Liczba wydanych kart, rodzice, którzy 

kiedyś mieli na utrzymaniu dzieci 

573 1017 52 114 849 

 

Jednostką koordynującą realizację programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku. 

Ulgi przyznane w ramach programu: 

-  całkowite zwolnienie z opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ 



 

 

prowadzący oraz obniżenie opłaty za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku w 

wysokości 50% miesięcznie (liczba dzieci objętych ulgami – 50). Łączna kwota poniesionych 

wydatków w 2019 r. - 27.187 zł; 

- obniżenie opłaty za wyżywienie w szkole podstawowej, gimnazjum dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Drezdenko w wysokości 50% miesięcznie, kwota poniesionych 

wydatków w 2019 r. - 42.465 zł; 

- całkowite zwolnienie z opłaty za zajęcia płatne w centrum promocji Kultury w Drezdenku 

(liczba osób korzystających – 40), kwota poniesionych wydatków w 2019 r. - 17.925 zł 

- obniżenie opłaty za korzystanie z Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej  wysokości 50% ceny usługi, 

OPS nie wydatkował w 2019 r. środków na ten cel; 

- obniżenie opłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych – 55.933 zł 

Łączna kwota wydatków  na pomoc w ramach Karty Dużej Rodziny w roku 2019 wyniosła 

143.510 zł 

 

19. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej. 

1) działania na rzecz osób starszych 

Rada Miejska w Drezdenku uchwałą  Nr XI/58/2019 z dnia 22 maja 2019 roku powołała Miejską 

Radę Seniorów   w Drezdenku i nadała jej statut. W skład rady wchodzą przedstawiciele osób 

starszych, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele stowarzyszeń    

i organizacji działających na rzecz osób starszych. Po ogłoszonym publicznie naborze 

kandydatów na członków MRS w Drezdenku i po weryfikacji formalnej zgłoszeń, Burmistrz 

Drezdenka wydała 12 sierpnia 2019 roku zarządzenie Nr 101.2019 w sprawie ustalenia 

członków Miejskiej Rady Seniorów. W skład MRS weszło 8 członków. W wyniku ogłoszenia 2 

kolejnych naborów uzupełniających do rady i weryfikacji formalnej złożonych zgłoszeń  

Burmistrz Drezdenka ustaliła ostateczny skład Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku i podała 

do publicznej wiadomości 12 listopada 2019 r. Miejska Rada Seniorów w Drezdenku składa się 

z 11 osób starszych, mieszkańców Gminy Drezdenko. Na Przewodniczącego  Rady wybrano 

Panią Lucynę Annę Schulz, wiceprzewodniczącym został Pan Wiesław Pietruszak                                

a sekretarzem Pani Maria Biedzińska.  Siedzibą Miejskiej Rady Seniorów jest Urząd Miejski         

w Drezdenku. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w działaniach 

podejmowanych na rzecz osób starszych przez władze gminy, organizacje i stowarzyszenia. 

Rada odbyła w 2019 roku trzy posiedzenia (17 września, 6 listopada oraz 11 grudnia).  

Oprócz działających na terenie gminy organizacji i stowarzyszeń, których podstawowym 

zadaniem statutowym jest pomoc osobom starszym, działa także w Drezdenku Klub Seniora 

„Drzeń”. W wyremontowanych w 2018 roku pomieszczeniach, seniorzy prężnie działają              

w sekcjach zainteresowań: muzycznej, kulinarnej, rekreacyjno-turystyczno-krajoznawczej, 

teatralnej, plastycznej, grupie koordynacyjnej. Klub utrzymywany jest ze środków własnych 



 

 

gminy w ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej. Właścicielem lokalu w którym działa 

Klub Seniora jest Gmina Drezdenko, natomiast nad działalnością klubu czuwa pracownik OPS. 

2) działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku 

Rada Miejska w Drezdenku Uchwałą Nr XI/75/2019 w dniu 22 maja 2019 roku powołała na 

nowych zasadach Młodzieżowa Radę Miejska i nadała jej Statut.  Projekt uchwały był 

konsultowany z przedstawicielami młodzieży i wynikał ze zgłaszanych uwag przez członków 

poprzedniej Rady. Rada jest reprezentacją uczniów szkól działających na terenie Gminy 

Drezdenko. W skład rady wchodzą przedstawiciele szkoły ponadpodstawowej w Drezdenku 

oraz szkól podstawowych, ośmioklasowych. Rada składa się z 15 członków wyłonionych               

w wyborach szkolnych. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta w Drezdenku na dwuletnią 

kadencję została wybrana Martyna Dokurno, wiceprzewodniczącą Hanna Matkowska,                  

a sekretarzem Kamil Szrama. MRM w nowym składzie obradowała w 2019 roku trzy razy ( 23 

października, 13 listopada i 11 grudnia).  Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Drezdenku.  Rada 

realizuje swoje cele statutowe głównie poprzez reprezentowanie młodzieży z terenu Gminy 

Drezdenko na spotkaniach z władzami miejskimi, oświatowymi, organizacjami społecznymi         

i innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących młodzieży. Środki na realizację celów 

statutowych Rady zabezpiecza w budżecie Gminy Rada Miejska , na wniosek Burmistrza 

Drezdenka. 

3)  działania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego 

W Gminie Drezdenko w 2019 roku funkcjonowało na terenach wiejskich 27 jednostek 

pomocniczych gminy – sołectw. Sołectwa realizowały zadania w ramach funduszu sołeckiego, 

o wydatkowaniu którego, decydowali mieszkańcy poszczególnych sołectw na zebraniach 

wiejskich. Z zaplanowanych na 2019 rok środków w wysokości 579.733 zł wydatkowano 

503.699 zł czyli 86,88 % planu. Na wydatki bieżące wydatkowano 378.469 zł a na wydatki 

majątkowe 125.230 zł. W ramach środków z  funduszu sołeckiego wykonano: 

- Sołectwo Bagniewo- wykonanie utwardzenia pod wiatę i montaż wiaty drewnianej – 11.650 

zł; 

- Sołectwo Czartowo- wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw oraz dostawa       

i montaż urządzeń placu zabaw – 10.275 zł 

- Sołectwo Drawiny – wybudowano szopę magazynową – 7.850 zł oraz wykonano 

dokumentację projektową dot. placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw – 

7.576 zł, zakupiono laptop – 1.899 zł, zmywarkę – 1.000 zł, i namiot rekreacyjny – 620 zł; 

- Sołectwo Górzyska – zakupiono ławki do wiaty rekreacyjnej – 6.840 zł, zakupiono kosiarkę – 

3.400zł 

- Sołectwo Grotów – zakupiono materiały remontowe i ławki – 1.430 zł; 



 

 

- Sołectwo Karwin – wykonano utwardzenie terenu pod wiatę i montaż wiaty drewnianej – 

11.950 zł; 

- Sołectwo Klesno – wykonano dokumentację projektową dot. placu zabaw , dzierżawa gruntu 

oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw – 14.853 zł; 

- Sołectwo Kosin – zakup namiotów i mebli biesiadnych – 6.499 zł; 

- Sołectwo Goszczanowiec - wykonano docieplenie dwóch zewnętrznych ścian sali wiejskiej – 

23.200 zł; 

-  Sołectwo Goszczanowo – zakupiono stoły cateringowe, warnik, okap gastronomiczny, 

wykonano utwardzenie terenu  przy sali wiejskiej - 13.894 zł, zakupiono stół do ping- ponga – 

3.333 zł; 

- Sołectwo Goszczanówko –  wykonano dokumentację projektowa dot. placu zabaw, dostawa 

i montaż urządzeń placu zabaw – 10.275 zł; zakupiono pawilon ogrodowy – 1.000 zł; 

- Sołectwo Gościm- zakupiono namiot, 12 kompletów biesiadnych, szafki kuchenne , naczynia 

– 9.850 zł oraz zakupiono i zamontowano drewniane siedziska na boisku sportowym – 5.750 

zł; 

- Sołectwo Lipno -  renowacja podłogi sali wiejskiej, zakup drewnianych krzeseł, wieszaka 

stojącego, żyrandoli i sztućców – 20.185 zł; 

- Sołectwo Lubiatów- zakupiono agregat prądotwórczy do zasilania pomp na wodociągu              

w Lubiatowie – 17.000 zł (fundusz sołecki) i 22.947 zł dofinansowanie gminy;  

- Sołectwo Lubiewo – wykonano dokumentację projektową punktów oświetleniowych dróg na 

terenie sołectwa – 5.000 zł; 

- Sołectwo Marzenin – wykonanie wyposażenia do kuchni i zmywalni w sali wiejskiej – 14.499 

zł; 

- Sołectwo Niegosław – wykonano utwardzenie placu przed salą wiejską w Niegosławiu – 

20.190 zł, zakupiono meble kuchenne do sali wiejskiej – 6.903 zł; 

- Sołectwo Osów – wykonano ogrodzenie placu przy sali wiejskiej – 5.950 zł, oraz utwardzono 

tern dojścia do sali wiejskiej – 3.500 zł, zakupiono siatkę do ogrodzenia placu zabaw, 

zakupiono stoły, parasole, namioty piknikowe, wykonano dokumentację projektową dot. 

placu zabaw oraz dostawę i montaż siłowni zewnętrznej – 9.117 zł, zakupiono rośliny na 

żywopłot i narzędzia ogrodnicze – 1.291 zł; 

- Sołectwo Przeborowo – wybudowano altanę rekreacyjną – 12.800 zł oraz dokumentację 

projektową dot. placu zabaw – 1.100 zł, zakupiono rowerki stacjonarne do ćwiczeń – 1.198 zł; 

- Sołectwo Rąpin – wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Rąpinie – 16.040 zł; 



 

 

- Sołectwo Trzebicz – wykonano remont pomieszczeń piwnicznych w sali wiejskiej – 5.000 zł, 

zakup kwiatów i krzewów i impregnatu do drewnianych donic – 1.129 zł, zakupiono parasole 

ogrodowe i komplety drewniane – 5.450 zł, wykonano wiatę drewnianą – 9.900 zł. 

- Sołectwo Stare Bielice – wybudowano odcinek chodnika – 21.500 zł, zakupiono stoły, ławki    

i paliwo do kosiarki – 3.500 zł; 

- Sołectwo Zagórze – wykonano monitoring miejsc użyteczności publicznej w Zagórzu – 4.000 

zł i 9.000 zł dofinansowanie gminy, zakupiono elementy dekoracyjne – 4.500 zł; 

- Sołectwo Zielątkowo – wykonano dokumentację projektową dla terenu rekreacyjnego, 

karczowanie zarośli i zakrzaczeń – 7.257 zł; 

- Sołectwo Trzebicz Nowy – modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej – 

181.013 zł w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego 15.000 zł, zakupiono zmywarkę do 

sali wiejskiej oraz szafę na wymiar – 4.279 zł. 

Ponadto ze środków Sołectwa Kijów (9.500 zł), Sołectwa Goszczanowiec (1.500zł), Sołectwa 

Goszczanówko (1.000 zł), Sołectwa Goszczanowo (500 zł)  - wybudowano przy szkole 

podstawowej w Goszczanowie wiatę rekreacyjną za kwotę 12.500 zł.   

20. Promocja gminy. 

Na promocję Gminy w 2019 roku wydano kwotę 348.456  zł.  w tym na wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków zewnętrznych 114.115 zł ( zrealizowany cyfrowo projekt 

„Produkt wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej: Brzegiem Historii i Turystyki),  wydatki                     

z funduszu sołeckiego związane z działaniami promocyjnymi – 9.142 zł (sołectwa: Gościm, 

Grotów i Lipno). Pozostałe  środki – 221.990 zł zostały przeznaczone m. in. na redagowanie        

i druk gazety samorządowej, realizację „Fleszu Drezdeneckiego”, materiały promocyjne, druk 

reprodukcji obrazów starego Drezdenka, dofinansowanie i nagrody w konkursach i zawodach 

organizowanych pod patronatem burmistrza, zakup bramy gazoszczelnej, tłumaczenia, 

wynajem toalet przenośnych, itp. 

W ramach działań promocyjnych wykonano odnowienie elewacji budynków przy ul. Stary 

Rynek i ul. Kościuszki i wykonano mural promujący gminę – wydatek 119.211 zł. 

Przedstawiciele Gminy uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez partnerów ze 

zrzeszonych związków i stowarzyszeń w których Gmina Drezdenko jest członkiem. Należą do 

nich: Stowarzyszenie LGD – Brama Lubuska, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”, Lubuska Organizacja Turystyczna 

„LOTUR”, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Euroregion Pro Europa 

Viadrina, Lubuscy Pracodawcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

21. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych. 

Rada Miejska w Drezdenku uchwałą nr LXVIII/580/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku przyjęła 

roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi 



 

 

realizować zadania pożytku publicznego na 2019 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                           

z pominięciem otwartego konkursu ofert wyniosła 627.820,00 zł. 

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Drezdenko w 2019 roku w trybie konkursowym 

oraz trybie pozakonkursowym: 

 

Lp. Nazwa podmiotu 

(liczba udzielonych dotacji) 

Kwota dotacji zł 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

537.800,00 

 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym 

3.500,00 

 

2. Klub Sportowy LUBUSZANIN (3) 244.800,00 

3. Klub Sportowy URAN TRZEBICZ (3) 38.500,00 

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (2) 5.500,00 

5. Fundacja Piotra Reissa  4.000,00 

6. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej JEDNOŚLAD (2) 4.000,00 

7. Klub Sportowy RADOWIAK (3) 94.500,00 

8. Klub Sportowy NOTEĆ Stare Bielice (4) 31.000,00 

9. Parafia Przemienienia Pańskiego (3) 5.000,00 

10. Krzyski Klub Karate 300,00 

11. Klub Sportowy RĄPIN (2) 29.500,00 

12. Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 1.000,00 

13. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób 

Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” (3) 

6.000,00 

14. Klub Sportowy SOKÓŁ Gościm (3) 37.500,00 

15. Uczniowski Klub Sportowy DRAGON (2) 13.800,00 

16. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” (2) 2.900,00 

17. Ochotnicza Straż Pożarna Trzebicz 1.000,00 

18. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa 6.000,00 

19. Miejski Klub Lekkoatletyczny „Puszcza” 7.000,00 

20. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP 2.000,00 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

42.520,00 



 

 

 

1. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej 

„Sauerianum” (2) 

14.000,00 

2. Parafia Przemienienia Pańskiego 2.500,00 

3. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” 1.000,00 

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5.500,00 

5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób 

Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” 

3.000,00 

6. Stowarzyszenie „Alternatywna Gmina” (2) 8.000,00 

7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy 

2.500,00 

8. Zespół Pieśni Dawnej „Canto Choralis” 1.620,00 

9. Fundacja AIDER Niesiemy Pomoc 4.000,00 

10. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP 400,00 

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 

 

2.500,00 

 

1. Fundacja Obrony Praw Zwierząt „Anaconda” 2.500,00 

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

 

25.000,00 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym 

18.000,00 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób 

Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” 

7.000,00 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

 

20.000,00 

1. Fundacja „Dom Wspólnoty Barka” 20.000,00 

 

RAZEM 

 

 

627.820,00 

 

22. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

W listopadzie 2019 r. w ramach zorganizowanych „Drezdeneckich Spotkań z Kulturą 

Łowiecką” w gminie gościł burmistrz miasta partnerskiego Winsen wraz z delegacją 

urzędników powiatu, sygnalistów oraz myśliwych. W ramach wymiany uczniów, w szkole w 

Drawinach przebywały w okresie letnim  dzieci z Winsen. Gościliśmy także Londyńsko- 

Bułgarski chór, który po wizycie w Drezdenku złożył deklaracje współpracy w zakresie kultury 



 

 

z naszym chórem Canto Choralis. Gmina dofinansowała również wyjazd Dziewcząt z Buławami 

na konkurs do Chorwacji, na którym zdobyły tytuł Mistrzyń Europy. 

III. Wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej. 

1. Zadania zlecone na mocy ustawy, wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego. 

Urząd Stanu Cywilnego w Drezdenku wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej na mocy ustawy. W 2019 r. zrealizowano: 

- zarejestrowano 822 akty stanu cywilnego, w trybie zwykłym i szczególnym (w tym 410 aktów 

urodzenia, 328 aktów zgonów oraz 84 akty małżeństw); 

- wykonano 67 czynności materialno- technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie 

skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego; 

- wydano ok. 4000 odpisów aktu stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach 

wielojęzycznych); 

-  wydano 615 zaświadczeń (w tym o stanie cywilnym, stwierdzających brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć 

małżeństwo oraz zwierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru 

mieszkańców) , zezwoleń (skrócenie terminu zawarcia małżeństwa) oraz przyjęto 

oświadczenia (w tym o uznaniu ojcostwa, powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska 

noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego); 

- sporządzono 216 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego; 

- sporządzono 1449 przypisków w aktach stanu cywilnego; 

- zmigrowano z lokalnego systemu „Technika” do systemu „Źródło” ok. 6000 aktów stanu 

cywilnego (księgi urodzeń lata od 1990 do 2015); 

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. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla punktów detalicznych na 

okres 4 lat, dla punktów gastronomicznych na okres 8 lat. 

W 2019 roku zostało wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) w punktach detalicznych:  

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo- 9 szt. 

- powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)- 6 szt. 

- powyżej 18 % zawartości alkoholu- 9 szt. 

2) w punktach gastronomicznych: 

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo- 3 szt. 



 

 

- powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)- 0 szt. 

- powyżej 18 % zawartości alkoholu- 0 szt. 

3) zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości  oraz na 

piwo - 18 szt. 

Ogólna ilość ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy  wg stanu 

na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 144 w tym: 

Sprzedaż detaliczna 

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo- 41 szt. 

- powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)- 36 szt. 

- powyżej 18 % zawartości alkoholu- 36 szt. 

Sprzedaż w lokalach gastronomicznych  

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo- 16 szt. 

- powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 8 szt. 

- powyżej 18 % zawartości alkoholu- 7 szt. 

 

3. Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej. 

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji       

o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy (t. j.  Dz.U. z 2019 r. ,poz. 

1291 ze zm.) przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną przez organ gminy 

wniosków o wpis do CEIDG, żądań zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa jest w art. 6 

ust. 3 i 4, oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust. 2, a także ich archiwizacja dokonywana 

przez organ gminy, o której mowa w ust. 6, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”, 

prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.                                

 

W terminie od 1 stycznia do  31 grudnia 2019 r. Urząd Miejski w Drezdenku przyjął                              

i przekształcił na postać elektroniczną 875 szt. wniosków  (w tym: wnioski o wpis, zmianę, 

zawieszenie, wznowienie i  wykreślenie  przedsiębiorcy z CEIDG) 

 

4. Obrona narodowa. 

Na zadania z zakresu obrony narodowej wydatkowano kwotę 2.500 zł na realizację wspólnych 

przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu tematyki obronnej, realizowanych z gminami z terenu 

powiatu i powiatem strzelecko-drezdeneckim, w ramach otrzymanej dotacji.  

5. Prowadzenie rejestru wyborców. 

W 2019 roku realizowane były zadania związane z aktualizacją spisu wyborców na terenie 

gminy wynikające z ustawy Kodeks wyborczy. Prowadzony jest  stały rejestr wyborców oraz 

przygotowany został spis wyborców w wyborach parlamentarnych  i uzupełniających. 

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 3.408 zł. 



 

 

6. Organizacja i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych. 

W 2019 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego 

Przeprowadzono także wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Drezdenku. Wydatkowano 

na wybory do Sejmu i Senatu RP kwotę 73.507 zł, do Parlamentu Europejskiego kwotę 68.199 

zł oraz na wybory uzupełniające do  rady miejskiej kwotę 7.907 zł. Mandat radnego po 

Mateuszu Grzymałowskim, który złożył rezygnację po powołaniu na stanowisko zastępcy 

burmistrza, objął  po wyborach uzupełniających Sebastian Dukaczewski. 

7. Realizacja zadań ujętych w ustawie o dowodach osobistych oraz ustawie o ewidencji 

ludności.  

W ramach realizacji zadań z tego zakresu: 

- wydano 30 decyzji dot. zmiany imion i nazwisk, spraw meldunkowych i dowodów osobistych; 

- usunięto ok. 600 niezgodności w rejestrze Pesel; 

-  zarejestrowano 799 zameldowań na pobyt stały i czasowy oraz nadano 205 numerów PESEL; 

- wydano ok. 1200 dowodów osobistych i przyjęto ok. 200 zgłoszeń o utracie dowodu 

osobistego. 

8. Realizacja zadań dotyczących sporządzania programów i planów oraz realizacji zadań 

obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, 

tematyki kwalifikacji wojskowej oraz szkoleń z powyższego zakresu. 

W ramach zadań zleconych została przeprowadzona w gminie,  w 2019 roku  kwalifikacja 

wojskowa. Do kwalifikacji przystąpiło 98 mężczyzn z rocznika podstawowego, 1 mężczyzna         

z rocznika zaległego oraz 3 kobiety z rocznika podstawowego. 

W ramach realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, gmina 

prowadziła i aktualizowała dokumenty, z których większość jest niejawna: 

1. Roczny Plan Zamierzeń Obronnych. 
2. Program Szkolenia Obronnego w gminie Drezdenko na lata 2020- 2022. 
3. Plan Szkolenia Obronnego w gminie Drezdenko. 
4. Plan Akcji Kurierskiej. 
5. Plan operacyjny funkcjonowania gminy Drezdenko w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia państwa i w czasie wojny. 
6. Plan Ochrony i Obrony Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza w Stałej Siedzibie 

Organu i na Zapasowym Miejscu Pracy. 
7. Plan Przemieszczania i Zapewnienia Warunków Funkcjonowania Burmistrza na 

Głównym Stanowisku Kierowania w Stałej Siedzibie Organu i na Zapasowym Miejscu 
Pracy. 

8. Regulamin Organizacyjny na czas „W”. 
9. Regulamin i Instrukcja Pracy na Głównym Stanowisku Kierowania Burmistrza w Stałej 

Siedzibie i na Zapasowym Miejscu Pracy. 



 

 

10. Dokumentacja Stałego Dyżuru Burmistrza Drezdenka. 
11. Roczny Plan świadczeń Osobistych i Rzeczowych.  
12. Plan Ochrony Informacji Niejawnych. 
13. Wytyczne Burmistrza Drezdenka w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej                           

i zarządzania kryzysowego. 
14. Gminny Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią. 
15. Gminny Plan Obrony Cywilnej. 
16. Gminny Plan Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji 

Kryzysowych. 
17. Plan Organizacji i Funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych. 
18. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego. 

       19. Plan Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Gminy Drezdenko na 

Potrzeby Obronne Państwa 

IV. Wykonywanie zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

przejęcia od Województwa Lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania 

czystości i zieleni w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka: 

− droga nr 164 -Klesno -7620 m2 

− droga nr 164 -ul. Strzelecka – 3972m2 

− droga nr 164 -ul. Dworcowa – 3840 m2 

− droga nr 160/164 – ul. Niepodległości -7500 m2 

− droga nr 160 -ul. aleja Piastów-1740 m2 

− droga nr 160 -ul. Żeromskiego -2100m2 

− droga nr 160 -ul. Marszałkowska – 1320m2 

− droga nr 160 -ul. Kościuszki-1200 m2 

− droga nr 160 -ul. Piłsudskiego-1200 m2 

− droga nr 160 -ul. Pułaskiego – 840m2 

− droga nr 160 -ul. Poznańska 3000m2 

− droga nr 164 -ul. Długa 3300 m2 

Gmina Drezdenko na podstawie porozumienia zrealizowała przejętą od Województwa 

Lubuskiego część zadania publicznego - utrzymanie czystości i porządku, zbieranie śmieci, 

przycinanie żywopłotów, bieżące, systematyczne wykaszanie traw w pasie dróg wojewódzkich 

na terenie miasta i gminy Drezdenko. Porozumienie zakładało, że całkowity koszt ( przejętego 

zadania pokrywa gmina – wydatek w 2019 roku  – zadanie do wykonania zlecono CIS. 

 

Na realizację remontu odcinka drogi powiatowej Gościm-Lubiatów przekazano powiatowi 

strzelecko-drezdeneckiemu w drodze porozumienia dotację w wysokości 40 tys. zł. Zadanie 

zostało przez powiat zrealizowane. 

 



 

 

Z dniem 02.04.2019 r. podpisano porozumienie międzygminne z Gminą Piła w sprawie 

realizacji zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania. Okres obowiązywania porozumienia do 

31.12.2019 r. Zadania te obejmowały: odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy 

Drezdenko; zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom poprzez zapewnienie im miejsca   

w schronisku dla zwierząt w Pile; sterylizację albo kastrację psów i kotów umieszczonych             

w schronisku; usypianie ślepych miotów psów i kotów umieszczonych w schronisku; 

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów i kotów, przeprowadzenie niezbędnych prac 

modernizacyjnych i inwestycyjnych w celu dostosowania schroniska dla zwierząt w Pile dla 

potrzeb zadania. Na realizację ww. zadań Gmina Drezdenko przekazała dla Gminy Piła kwotę 

151.108 zł. 

W ramach współpracy z Powiatowym  Urzędem Pracy podpisano w 2019 r. umowy na 

organizację w Urzędzie Miejskim w Drezdenku dotowanych  przez PUP miejsc pracy. W ramach 

robót publicznych zatrudniono 7 osób, w tym z dofinansowaniem 5 osób na 5 miesięcy oraz 2 

osoby na trzy miesiące. Pierwszy raz skorzystano z formy prac społecznie-użytecznych w celu 

utrzymania czystości na terenach wiejskich. Do prac skierowano 12 osób spełniających 

kryteria, na okres 7 miesięcy. Pracami osób skierowanych przez PUP do pracy                                       

w poszczególnych sołectwach koordynowali sołtysi. Ta forma  organizowania prac dla osób       

z pogranicza wykluczenia społecznego jest nie tylko pomocą dla tych osób ale także umożliwia 

powrót do życia społecznego i wykonania pożytecznych prac na rzecz lokalnej wspólnoty.  

Gmina była też organizatorem staży dla osób poszukujących pracy. Do odbycia stażu                       

w Urzędzie Miejskim w Drezdenku skierowane zostały 2 osoby. Staże są formą aktywizacji 

osób bezrobotnych, w których pracodawca nie ponosi kosztów związanych z wypłatą 

wynagrodzenia. 

 

V. Realizacja uchwał Rady Miejskiej  w 2019 roku. 

 

 

LP. NUMER, TYTUŁ UCHWAŁY STAN 

REALIZACJI 

SPOSÓB REALIZACJI 

1. Uchwała Nr V/21/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie 

zamiany nieruchomości bez obowiązku 

dokonywania opłat. 

nie 

zrealizowano 

Uchwała nie została 

zrealizowana ponieważ, 

Nadleśnictwo Karwin nie 

uzyskało decyzji o warunkach 

zabudowy na nieruchomości 

objęte przedmiotem zmian, 

dotyczy działek w obrębie 

Rąpin. 



 

 

2. Uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości. 

w trakcie 

realizacji 

Nie nastąpiło formalne 

(notarialne) przekazanie 

nieruchomości o pow. 27 m2 

obręb Osów na rzecz Woj. 

Lubuskiego w związku z 

przebudową drogi nr 160. 

3. Uchwała Nr V/23/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie 

warunków udzielania bonifikat od opłat 

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 

własność Gminy Drezdenko w prawo własności 

tych gruntów i wysokości stawek procentowych 

tych bonifikat. 

zrealizowana Na podstawie uchwały na 

wniosek właścicieli w 2019 r. 

udzielono bonifikaty od opłaty 

przekształceniowej w 

wysokości 60%. Bonifikaty 

będą udzielane w 2020 r. oraz 

w 2021 r. w wysokości 50%       

i 40 %. 

4. Uchwała Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 

rok. 

zrealizowana Uchwałę budżetową Gminy 

Drezdenko na 2019 r. przyjęto 

do realizacji. 

5. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Drezdenko na lata 2019-2025. 

zrealizowana WPF  przyjęto do realizacji w 

2019 r. 

6. Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2019 

roku. 

zrealizowana Przyjęto do realizacji. W 

czerwcu 2019 r  uchylono 

przedmiotową uchwałę w 

związku ze zmianą stanu 

faktycznego sposobu 

zorganizowania opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi w 

Gminie Drezdenko tj. 

podpisaniem porozumienia 

międzygminnego z Gminą Piła  

w dniu 2.04.2019 r. w sprawie 

realizacji zadań w zakresie  

zapobiegania bezdomności 

zwierząt i zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz 

ich wyłapywania. 

7. Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie 

przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi 

zrealizowana Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w 

Bydgoszczy postanowieniem 



 

 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w Bydgoszczy projekt regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

BD.RET.070.200.2018.BL z dnia 

14.02.2019 r. zaopiniował 

negatywnie  projekt 

regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. 

8. Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie wniosku 

o unieważnienie uchwały Nr LVI/390/10 Rady 

Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 września 

2010 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku 

oraz uchwały Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej 

w Drezdenku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku. 

zrealizowana Komisja skarg, wniosków i 

petycji, rady miejskiej po 

rozpatrzeniu petycji 

wnioskowała o jej odrzucenie. 

Rada miejska przyjęła 

propozycję komisji i petycję 

odrzuciła. Przewodniczący rady 

miejskiej poinformował 

wnioskodawcę o stanowisku 

rady. 

9. Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

powołania Rady Muzeum Puszczy Drawskiej i 

Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku. 

zrealizowana Rada Muzeum w nowym 

składzie podjęła działalność. 

10. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

przejęcia od Województwa Lubuskiego części 

zadania publicznego w zakresie utrzymania 

czystości i zieleni w pasie dróg wojewódzkich nr 

160 i 164 na terenie miasta Drezdenka. 

zrealizowana Gmina Drezdenko na 

podstawie porozumienia 

zrealizowała przejęte od 

Województwa Lubuskiego w 

części zadania publicznego 

utrzymanie czystości i 

porządku, zbieranie śmieci, 

przycinanie żywopłotów, 

bieżące, systematyczne 

wykaszanie traw w pasie dróg 

wojewódzkich na terenie 

miasta i gminy Drezdenko. 

 

11. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

powierzenia uprawnień Burmistrzowi Drezdenka. 

w trakcie 

realizacji 

Zgodnie z przedmiotową 

uchwałą powierzono 

burmistrzowi uprawnienia do 

ustalania cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i 



 

 

urządzeń użyteczności 

publicznej Gminy Drezdenko 

12. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalania stawki takiej opłaty na terenie Gminy 

Drezdenko. 

w trakcie 

realizacji 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących 

dana nieruchomość oraz stawki 

opłaty. 

Ustalono, że miesięczna 

stawka opłaty dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych 

wynosi 19 zł od mieszkańca, 

jeżeli odpady komunalne są 

gromadzone i odbierane w 

sposób selektywny i 26 zł od 

mieszkańca jeżeli odpady 

komunalne nie są gromadzone 

i odbierane w sposób 

selektywny. Zawiadomieniami 

z dni 05 – 22. 03.2019r. 

właściciele nieruchomości 

zamieszkałych zostali 

poinformowani o zmianie 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

13. Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

w trakcie 

realizacji 

Wprowadzone przedmiotową 

uchwałą częściowe zwolnienie 

z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują 

mieszkańcy, w części 

zamieszkałej przez rodziny 

wielodzietne, o których mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

wynosi 2 zł miesięcznie dla 

osoby, bez względu na sposób 

zbierania odpadów. Na dzień 

31.12.2019 r. 1715 osób było 



 

 

uprawnionych do skorzystania 

z ulgi.  

14. Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Drezdenko, warunków i trybu jej 

składania. 

realizowana Od dnia 1 kwietnia 2019 r. 

obowiązuje wprowadzony 

wzór deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Drezdenko. 

15. Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

ustalenia stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemniki z 

odpadami komunalnymi powstałymi na 

nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

realizowana Zawiadomieniami z dnia 

05.03.2019r. właściciele 

nieruchomości 

niezamieszkałych zostali 

poinformowani o zmianie 

wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Ponadto,  

uchwałą z dnia 29 stycznia 

2020 r. nr XXVI/130/2020 Rada 

Miejska w Drezdenku uchyliła 

uchwałę nr XV/143/2015 Rady 

Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 

grudnia 2015r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady. 

Od 1 kwietnia 2020 r. odpady  

komunalne z nieruchomości 

niezamieszkałych nie będą 

odbierane przez wykonawcę 

wyłonionego w przetargu 

ogłoszonym przez gminę, a tym 

samym właściciele tych 

nieruchomości zostali 

zwolnieni z obowiązku 

ponoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy 

Drezdenko. 

  



 

 

16. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego. 

realizowana Procedury dotyczące budżetu 

obywatelskiego zostały 

wdrożone i wyłoniono projekty 

obywatelskie do realizacji w 

2020 r. 

17. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

ustalenia planów sieci oraz granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, prowadzonych 

przez Gminę Drezdenko. 

zrealizowana Zgodnie z uchwałą od 

1.09.2019 r. wprowadzono 

ustalenia dotyczące sieci i 

granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych. 

18. Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 

ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Drezdenko. 

realizowana Zgodnie z uchwałą 

dysponentem środków 

finansowych funduszu 

zdrowotnego nauczycieli jest 

burmistrz. 

19. Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

zrealizowana Dokonano zwiększenia 

przychodów i wydatków w 

związku z otrzymaną dotacją. 

20. Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2019-2025. 

realizowana Wprowadzono zmiany w WPF 

wynikające ze zwiększonych 

dochodów gminy w wyniku 

otrzymanej dotacji. 

21. Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 

na 2019 rok. 

zrealizowana Dokonano zmiany w 

dochodach i wydatkach 

budżetu gminy. 

22. Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr II/7/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku w sprawie ustalenia składu 

osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w 

Drezdenku. 

zrealizowana Zmieniono skład osobowy 

Komisji Budżetowej w związku 

z wyborami uzupełniającymi do 

Rady Miejskiej w Drezdenku. 

23. Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr II/9/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku w sprawie ustalenia składu 

osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w 

Drezdenku. 

zrealizowana Zmieniono skład osobowy 

Komisji Spraw Społecznych, 

Środowiska i Rolnictwa w 

związku z wyborami 

uzupełniającymi do Rady 

Miejskiej w Drezdenku. 



 

 

24. Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie 

powierzenia zadania publicznego Gminie Piła w 

zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz 

ich wyłapywanie 

w trakcie 

realizacji  

Z dniem 02.04.2019 r. 

podpisano Porozumienie 

międzygminne z Gminą Piła w 

sprawie realizacji zadań w 

zakresie zapobiegania 

bezdomności zwierząt i 

zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz 

ich wyłapywania. Okres 

obowiązywania porozumienia 

do 31.12.2019 r. Zadania te 

obejmowały: odławianie 

bezdomnych psów i kotów z 

terenu Gminy Drezdenko; 

zapewnienie opieki 

bezdomnym psom i kotom 

poprzez zapewnienie im 

miejsca w schronisku dla 

zwierząt w Pile; sterylizację 

albo kastrację psów i kotów 

umieszczonych w schronisku; 

usypianie ślepych miotów 

psów i kotów umieszczonych w 

schronisku; poszukiwanie 

właścicieli dla bezdomnych 

psów i kotów, 

przeprowadzenie niezbędnych 

prac modernizacyjnych i 

inwestycyjnych w celu 

dostosowania schroniska dla 

zwierząt w Pile dla potrzeb 

zadania.  

 

 

25. Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej 

Drezdenku z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 

na 2019 rok. 

zrealizowana Wprowadzono zmiany w planie 

wydatków bieżących i 

majątkowych budżetu gminy. 

26. Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w 

zrealizowana Kąpieliska wykazane w 

uchwale funkcjonowały w 

okresie letnim. 



 

 

sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy 

Drezdenko w roku 2019. 

27. Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w 

sprawie zmiany dotyczącej Drezdeneckiego 

Budżetu Obywatelskiego 

realizowana Zmieniono wzór karty do 

głosowania DBO. Głosowanie 

przeprowadzono na 

zmienionych kartach. 

28. Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/512/2018 Rady 

Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018r. w 

sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy - Karta Nauczyciela  

zrealizowana Zgodnie ze zmianą ustawy 

Karta nauczyciela od 1.09.2019 

wprowadzono nowy wymiar 

godzin. 

29. Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez Gminę Drezdenko przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

zrealizowana Zgodnie ze zmianą w ustawie 

Prawo oświatowe ujednolicono 

sposób naliczania pobytu 

dziecka w przedszkolu – za 

każdą rozpoczętą godzinę. 

30. Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w 

sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku 

szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w 

Drezdenku w roku szkolnym 2019/2020 

zrealizowana Zgodnie z uchwała wskazano w 

drodze losowania klas, nowe 

miejsce realizacji obowiązku 

szkolnego w związku z 

wygaszeniem gimnazjów. 

31. Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w 

sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń 

szkół i placówek oświatowych, prowadzonych 

przez Gminę Drezdenko, sposobu ustalania cen i 

opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia 

Burmistrzowi Drezdenka uprawnienia do 

stanowienia o ich wysokości 

zrealizowana Wprowadzone zostały zasady 

korzystania z obiektów i 

urządzeń będących w trwałym 

zarządzie szkól i placówek 

oświatowych a burmistrz 

określił wysokość opłat. 

32. Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Drezdenko na 2019 rok 

zrealizowana Wprowadzono zmiany planów 

wydatków i dochodów gminy 

w związku z otrzymaniem 

środków pozabudżetowych. 



 

 

33. Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025 

zrealizowana Wprowadzono zmiany w WPF 

w związku z otrzymaniem 

środków pozabudżetowych. 

34 Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w 

sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości  

zrealizowana Wyznaczono inkasentów, 

którzy dokonali poboru 

podatków. 

35. Uchwała Nr X/55/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2019 roku w 

sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy 

Drezdenko pod nazwą Miejsko-Gminny Zespół 

Oświaty w Drezdenku 

uchylona  Wojewoda uchylił uchwałę w 

wyniku przeprowadzonego 

postepowania nadzorczego. 

36. Uchwała Nr XI/56/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 22 maja 2019r. w sprawie 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 

wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane 

projekty. 

realizowana Umożliwiono mieszkańcom 

wnoszenie obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych w 

oparciu o znane powszechnie 

zasady. 

37. Uchwała Nr XI/57/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 22 maja 2019r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w 

Drezdenku i nadania jej Statutu. 

realizowana Młodzieżowa Rada Miejska  

podjęła działania. 

38. Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 22 maja 2019r. w sprawie 

powołania Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku 

i nadania jej Statutu. 

realizowana Miejska Rada Seniorów podjęła 

działania. 

39. Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 22 maja 2019r. w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie gminy. 

w trakcie 

realizacji 

Przed wydaniem zezwolenia na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych sprawdzany jest 

limit  wydanych zezwoleń. 

Ogólna ilość wydanych 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wg stanu na 

dzień 31.12.2019 r. wynosiła: 

Detal: 

-do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo- 41 szt. (limit 44) 



 

 

-powyżej 4,5% do 18 % 

zawartości alkoholu ( z 

wyjątkiem piwa)- 36 szt. (limit 

41) 

-powyżej 18 % zawartości 

alkoholu- 36 szt. (limit 41) 

Gastronomia: 

-do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo- 16 szt. (limit 19) 

-powyżej 4,5% do 18 % 

zawartości alkoholu ( z 

wyjątkiem piwa)- 8 szt. (limit 

10) 

-powyżej 18 % zawartości 

alkoholu- 7 szt. (limit 10) 

40. Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 22 maja 2019r. w sprawie 

utworzenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli. 

zrealizowana Ustalono miejsce do kąpieli 

umożliwiające przygotowanie 

namiotowego obozu 

młodzieżowego.  

41. Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 22 maja 2019r. w sprawie 

określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli pobieranych przez 

uczelnie oraz ustalenia specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane w przedszkolu i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko. 

zrealizowana Wydzielono środki na 

doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w kwocie 90.630 zł. 

42. Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 22 maja 2019r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 

na 2019 rok . 

zrealizowana Wprowadzono zmiany w 

planowanych dochodach i 

wydatkach budżetu gminy. 

43. Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 22 maja 2019r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2019-2025. 

zrealizowana W związku ze zmianami 

dokonanymi w uchwale 

budżetowej wprowadzono 

zmiany w WPF. 

44. Uchwała Nr XII/64/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 

na 2019 rok. 

zrealizowana  Wprowadzono zmiany planu 

wydatków majątkowych gminy 

i zwiększono przychody 

budżetu. 



 

 

45. Uchwała Nr XII/65/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2019-2025.  

zrealizowana W związku ze zmianami 

dokonanymi w uchwale 

budżetowej wprowadzono 

zmiany w WPF. 

46. Uchwała Nr XIII/66/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Drezdenka wotum 

zaufania 

zrealizowana Rada udzieliła burmistrzowi 

wotum zaufania. 

47. Uchwała Nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2018 rok 

zrealizowana Rada rozpatrzyła sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za 

2018 r. 

48. Uchwała Nr XIII/68/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Drezdenka za 2018 rok 

zrealizowana Rada udzieliła burmistrzowi 

absolutorium za wykonanie 

budżetu w 2018 r. 

49. Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 roku w 

sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Trzebicz 

zrealizowana W wyniku konsultacji z 

mieszkańcami ulica otrzymała 

nazwę Poziomkowa. 

50. Uchwała Nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Drezdenko na lata 2019-2022 z 

perspektywą na lata 2023-2026" 

w trakcie 

realizacji 

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.  

 

51. Uchwała Nr XIII/71/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

w trakcie 

realizacji 

Przedmiotową uchwałę  

przekazano do stosowania 

PGKiM Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością – zarządcy 

sieci wodociągowo 

kanalizacyjnej 

52. Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2019 

roku 

zrealizowana Założenia przyjętego programu 

były w 2019 r. realizowane. 

53. Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

utworzenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem 

Źródlanym na terenie Nadleśnictwa Karwin  

zrealizowana Wyznaczenie miejsca 

okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli 

nad Jeziorem Żródlanym 

umożliwiło organizację obozu 

harcerskiego. Kolejną uchwałą 

zmieniono termin. 

54. Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

utworzenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem 

Lubowo k. miejscowości Rąpin 

zrealizowana Wyznaczenie miejsca 

okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli 

nad jeziorem Lubiewo 

umożliwiło organizację obozu 

harcerskiego. 

55. Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na 

utrzymanie optymalnego stanu populacji bobrów 

w obrębie koryta rzeki Noteci w roku 2019, 

mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe gminy Drezdenko  

zrealizowana Przekazano dotację w 

wysokości 2.000,00 zł. 



 

 

56. Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk 

położonych przy Jeziorze Łubowo w 

miejscowościach Lubiewo i Zagórze  

zrealizowana Wprowadzono regulamin 

korzystania z kąpielisk. 

57. Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 

na 2019 rok  

zrealizowana Wprowadzono zmiany w 

budżecie gminy, zmniejszono 

dochody bieżące i zwiększono 

wydatki majątkowe i bieżące. 

58. Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2019-2025 

zrealizowana W związku ze zmianami 

dokonanymi w uchwale 

budżetowej wprowadzono 

zmiany w WPF. 

59. Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

regulaminu korzystania z obiektu sportowego 

"Boisko trawiaste przy ul. Okrężnej" 

zrealizowana Regulamin regulujący kwestie 

związane z zasadami i trybem 

korzystania z obiektu został 

podany do wiadomości 

publicznej użytkowników. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Lubuskiego 

stwierdzono nieważność pkt. 1 

regulaminu. 

60. Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

regulaminu korzystania z obiektu sportowego 

"Boisko wielofunkcyjne w Rąpinie" 

zrealizowana Regulamin regulujący kwestie 

związane z zasadami i trybem 

korzystania z obiektu został 

podany do wiadomości 

publicznej użytkowników. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Lubuskiego 

stwierdzono nieważność pkt. 1 

regulaminu. 

61. Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

regulaminu korzystania z obiektu sportowego 

"Boisko wielofunkcyjne w Gościmiu"  

zrealizowana Regulamin regulujący kwestie 

związane z zasadami i trybem 

korzystania z obiektu został 

podany do wiadomości 

publicznej użytkowników. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Lubuskiego 

stwierdzono nieważność pkt. 1 

regulaminu. 



 

 

62. Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 

na 2019 rok 

zrealizowana Wprowadzono zwiększenie 

planowanych dochodów 

bieżących, zwiększono 

planowane wydatki bieżące i 

majątkowe. 

63. Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2019-2025 

zrealizowana W związku ze zmianami 

dokonanymi w uchwale 

budżetowej wprowadzono 

zmiany w WPF. 

64. Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej utworzenia miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad 

jeziorem Źródlanym na terenie Nadleśnictwa 

Karwin 

zrealizowana Sprostowano pomyłkę pisarską 

dotyczącą nazwę ulicy przy 

której ma siedzibę szczep ZHP. 

65 Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie 

przekazania przez Gminę Drezdenko środków 

finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za 

czas służby ponadnormatywnej dla policjantów 

KPP w Strzelcach Kraj.  

zrealizowana Przekazano dotację, która 

została wydatkowana w 100% 

oraz rozliczona. 

66. Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie 

przekazania przez Gminę Drezdenko środków 

finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w 

służbie, dla policjantów właściwych miejscowo 

komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, 

którzy realizują zadania z zakresu służby 

prewencyjnej dla policjantów KPP w Strzelcach 

Kraj.  

zrealizowana Przekazano dotację, która 

została wydatkowana w 100% 

oraz rozliczona. 

67. Uchwała Nr XV/87/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie 

utworzenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem 

Gostomie w miejscowości Gościm 

zrealizowana Wyznaczono miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane 

do kąpieli nad Jeziorem 

Gostomie umożliwiające 

zorganizowanie obozu 

letniego. 



 

 

68. Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 

na 2019 rok 

zrealizowana Zwiększono planowane 

dochody bieżące i majątkowe, 

zwiększono planowane 

wydatki bieżące i majątkowe. 

69. Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 

budżetu Gminy Drezdenko 

zrealizowana Przekazano dotację celową w 

wysokości 40 tys. zł dla 

Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego do remontu 

drogi powiatowej Gościm-

Lubiatów. Dotację 

wykorzystano w 100 %. 

70. Uchwała Nr XVI/90/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zaopiniowania projektu ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przyrody 

"Goszczanowskie Źródła" 

zrealizowana Pismem GG.6120.4.2019 z dnia 

31.08.2019 r.  przesłano 

przedmiotową uchwałę do 

Regionalnego Dyrektora 

ochrony Środowiska w 

Gorzowie Wlkp. 

71. Uchwała Nr XVI/91/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powołania przedstawicieli Rady Miejskiej do 

komisji stypendialnej w sprawie zasad i trybu 

przyznawania i cofania stypendium edukacyjnego 

za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych 

zrealizowana Komisja zrealizowała nałożone 

zadania. 

72. Uchwała Nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy 

Drezdenko 

zrealizowana Wprowadzono nowe zasady 

sprzedaży lokali na rzecz 

najemców. 

73. Uchwała Nr XVI/93/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Drezdenko 

zrealizowana Rada Miejska w Drezdenku 

nadała tytuł Honorowego 

Obywatela Gminy Ks. Jerzemu 

Hajdudze CRL. 

74. Uchwała Nr XVI/94/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przekazania skargi 

zrealizowana Rada Miejska w Drezdenku 

przekazała Radzie Nadzorczej 

PGKiM skargę na działalność 

PGKiM Sp. z o.o. 

75. Uchwała Nr XVI/95/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Drezdenka 

zrealizowana Rada Miejska w Drezdenku 

uznała skargę na działalność 

Burmistrza za bezzasadną. 



 

 

76. Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 24 września 2019 roku w 

sprawie wprowadzenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Drezdenko 

zrealizowana Dokonano aktualizacji 

regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zgodnie z 

aktualnymi zapisami prawa 

oświatowego. Przyjęto do 

realizacji. 

77. Uchwała Nr XVII/97/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 24 września 2019 roku w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

zrealizowana Ustalono wysokość podatków 

od nieruchomości na 2020 r. 

Przyjęto do stosowania w 

planie budżetu na 2020 r. 

78. Uchwała Nr XVII/98/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 24 września 2019 roku w 

sprawie opłaty miejscowej 

zrealizowana Ustalono opłatę miejscową w 

miejscowościach turystycznych 

gminy na 2020 r. i wyznaczono 

inkasentów. 

79. Uchwała Nr XVIII/99/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 9 października 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Drezdenko na 2019 rok 

zrealizowana Zwiększono plan dochodów 

bieżących i majątkowych oraz 

zwiększono planowane 

wydatki bieżące i majątkowe. 

80. Uchwała Nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 9 października 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025 

zrealizowana W związku ze zmianami 

dokonanymi w uchwale 

budżetowej wprowadzono 

zmiany w WPF. 

81. Uchwała Nr XX/101/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 29 października 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Drezdenko na 2019 rok 

zrealizowana Zwiększono zaplanowane 

dochody bieżące i majątkowe 

oraz zwiększono wydatki 

bieżące i majątkowe. 

82. Uchwała Nr XX/102/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 29 października 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025. 

zrealizowana W związku ze zmianami 

dokonanymi w uchwale 

budżetowej wprowadzono 

zmiany w WPF. 

83. Uchwała Nr XX/103/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 29 października 2019 roku w 

sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 

pasa drogowego na terenie Gminy Drezdenko 

zrealizowana Od listopada 2019 roku 

wprowadzono nowe stawki 

opłaty za zajecie pasa 

drogowego dróg gminnych. 

84. Uchwała Nr XXI/104/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 

na 2019 rok 

zrealizowana Zwiększono plan dochodów 

bieżących i zwiększono plan 

wydatków bieżących. 

85. Uchwała Nr XXI/105/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku w sprawie udzielenia dotacji dla 

Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Przemienienia 

zrealizowana Rozliczono przekazaną dotację 

na kwotę 14.944,50 zł z 

przyznanych 15 tys. zł. 



 

 

Pańskiego w Drezdenku dotyczącej kościoła 

filialnego P.W. Matki Bożej Różańcowej w 

Drezdenku 

86. Uchwała Nr XXII/106/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Drezdenku oraz nadania statutu 

zrealizowana Zmiana zapisów  w statucie 

ŚDS związana z terminologią 

wynikającą ze zmiany 

rozporządzenia  w sprawie 

utworzenia środowiskowych 

domów samopomocy została 

wprowadzona. 

87. Uchwała Nr XXII/107/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

a trakcie 

realizacji 

Zawiadomieniem z dnia 

14.01.2020 r. właściciele 

nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy 

lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

zostali poinformowani o 

zmianie stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Ryczałtowa 

stawka opłaty wynosi 169 zł za 

rok od nieruchomości i jest 

płatna do 20 kwietnia. 

88. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/108/2019 Rady 

Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Drezdenko 

zrealizowana Zakończono roboty 

planistyczne i przyjęto zmianę 

planu miejscowego przy ul. 

Konopnickiej 2 w Drezdenku. 

89. Uchwała Nr XXII/109/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Drezdenko 

zrealizowana Zakończono roboty 

planistyczne i przyjęto zmianę 

planu miejscowego przy ul. 

Transportowej w Drezdenku. 

90. Uchwała Nr XXII/110/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Drezdenko 

zrealizowana Zakończono roboty 

planistyczne i przyjęto zmianę 

planu miejscowego przy ul. 

Żeromskiego w Drezdenku. 

91. Uchwała Nr XXII/111/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała będzie procedowana 

po ogłoszeniu przetargu na 



 

 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Drezdenko 

roboty planistyczne w latach 

2020-2021. Przetarg 

planowany w m-cu lipiec-

sierpień 2020 r. 

92. Uchwała Nr XXII/112/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Drezdenko na 2019 rok 

zrealizowana Zwiększono plan dochodów 

bieżących i zwiększono plan 

wydatków majątkowych a 

zmniejszono wydatki bieżące. 

93. Uchwała Nr XXII/113/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019 - 2025 

zrealizowana W związku ze zmianami 

dokonanymi w uchwale 

budżetowej wprowadzono 

zmiany w WPF. 

94. Uchwała Nr XXII/114/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej 

samorządowemu zakładowi budżetowemu na 

rok 2020 

zrealizowana Ustalono kwotę 1.130,56 zł 

dofinansowania na jednego 

uczestnika CIS w 2020 r. Ujęto 

w budżecie na 2020 r. 

95. Uchwała Nr XXII/115/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 

rolnego na obszarze gminy Drezdenko w 2020 

roku 

zrealizowana Ustalono i ujęto w planie 

budżetu na 2020 r. obniżoną z 

58,46 zł do 55,34 cenę 1 q żyta 

do wymiaru podatków  w  

2020 r. 

96. Uchwała Nr XXII/116/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych 

w trakcie 

realizacji 

Uchwała w sprawie nowych 

przystanków w Niegosławiu i 

Trzebiczu jest na etapie 

postepowania przetargowego. 

97. Uchwała Nr XXII/117/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w 

sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami mogącymi realizować 

zadania pożytku publicznego na 2020 rok 

w trakcie 

realizacji 

Przyjęty do realizacji w 2020 r. 

program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 

ma na celu zwiększenie 

skuteczności i efektywności 

działań związanych z realizacją 

zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe. 

98. Uchwała Nr XXIII/118/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 

na 2019 

zrealizowana Zwiększono planowane 

dochody bieżące i zwiększono 

plan wydatków majątkowych. 

99. Uchwała Nr XXIII/119/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

zrealizowana W związku ze zmianami 

dokonanymi w uchwale 



 

 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019-2025 

budżetowej wprowadzono 

zmiany w WPF. 

100. Uchwała Nr XXIV/120/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w trakcie 

realizacji 

Przyjęto program do realizacji 

w 2020 r. 

101. Uchwała Nr XXIV/121/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

przystąpienia Gminy Drezdenko do realizacji 

Programu "Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 

realizowanego ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

w trakcie 

realizacji 

Podpisano umowę na 

realizacje programu w 2020 r. 

102. Uchwała Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwały budżetowej na 2020 rok 

w trakcie 

realizacji 

Przyjęta przez rade miejską 

uchwała budżetowa na 2020 r. 

jest realizowana. 

103. Uchwała Nr XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2025 wraz z objaśnieniami 

w trakcie 

realizacji 

Zapisy WPF są realizowane od 

1 stycznia 2020 r. 

104. Uchwała Nr XXIV/124/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w 

roku 2019 nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 

w trakcie 

realizacji 

Określono listę zadań i 

wydatków niewygasających do 

realizacji w 2020 r. na kwotę 

3.369.901 zł. 

105. Uchwała Nr XXIV/125/2019 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko 

na 2019 rok 

zrealizowana Zmniejszono plan dochodów 

bieżących i zwiększono plan 

wydatków bieżących. 

 

VI. Budżet obywatelski. 

Rada Miejska w Drezdenku podjęła 27 lutego 2019 roku uchwałę w sprawie Drezdeneckiego 

Budżetu Obywatelskiego, która po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego weszła w życie 15 marca 2019 r. Rada dokonała 10 kwietnia 2019 r. zmiany                  

w uchwale - w karcie do głosowania zmieniono wyrazy „adres zameldowania” na „adres 

zamieszkania”. Tym samym rada zdecydowała o powierzeniu po raz pierwszy mieszkańcom 

gminy rozdysponowania środków budżetu gminy na cele, które sami uznają za najważniejsze 

i otrzymają największą ilość głosów w głosowaniu mieszkańców gminy na określonych 

zasadach. Zarządzeniem Nr 46.219 z dnia 15 marca 2019 roku Burmistrz Drezdenka powołała 

komisję do przeprowadzenia oceny projektów zgłoszonych do DBO na 2020 r. Zarządzeniem 



 

 

Nr 49.2019 z dnia 2019 r. ogłoszona została przez burmistrza planowana kwota na realizację 

projektów i harmonogramu przeprowadzenia procedury Drezdeneckiego Budżetu 

Obywatelskiego. Na realizację projektów w ramach DBO zaplanowano kwotę 600 tys. zł. 

Ogłoszenie w sprawie terminu składania projektów w ramach DBO zostało opublikowane 2 

kwietnia 2019 r. Następnie  3 kwietnia 2019 r. ukazało się ogłoszenie w sprawie otwartych 

spotkań konsultacyjnych, w ramach procedury DBO. Konsultacje z wnioskodawcami 

prowadzone były w okresie od 24 do 29 kwietnia 2019 r. W terminie od 3 kwietnia do 3 maja 

2019 r. zgłoszonych zostało do DBO przez mieszkańców gminy 20 projektów. Komisja  

przeprowadziła ocenę projektów zgłoszonych do DBO. Komisja odrzuciła 10 projektów, które 

nie spełniły wymogów formalnych i pozytywnie zakwalifikowała 10 projektów do dalszego 

procedowania: 

1. Małe boisko do piłki nożnej w miejscowości Karwin. 

2. Ścieżka zdrowia w Drezdenku. 

3. Automat do skupu opakowań po napojach w Drezdenku. 

4. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie Starego Rynku (parkingi i wyniesione przejścia)                   

w Drezdenku. 

5. Świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w Drezdenku. 

6. Boisko do piłki nożnej ,siatkówki i badmintona w Drezdenku. 

7. Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu. 

8. Deptak 100 -lecia RP w Drezdenku. 

9. Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie. 

10.  Budowę Skateparku w Parku Kultur Świata w Drezdenku. 

W dniu 9 lipca 2019 r. w wyniku jawnego  losowania ustalono kolejność na karcie do 

głosowania pozytywnie ocenionych projektów zgłoszonych do DBO. 

Do 2 września 2019 r. wnioskodawcy prowadzili kampanię promującą projekty. Głosowanie 

mieszkańców odbyło się od 2 do 6 września 2019 r.  Głosy w formie papierowej można było 

oddać  w Urzędzie Miejskim w Drezdenku i w 8 szkołach na terenach wiejskich.  Dodatkowo w 

Urzędzie Miejskim można było głosować 7 i 8 września ( sobota i niedziela). 12 sierpnia 2019 

r. Burmistrz Drezdenka powołała komisję do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania 

na projekty zgłoszone do DBO na 2020 r. Komisja na posiedzeniu 12.09 2019 r. ustaliła wyniki 

głosowania. Do urn oddano 3131 kart do głosowania w tym: liczba głosów ważnych 2.535; 

głosów nieważnych 596. Największe poparcie mieszkańców uzyskały projekty „Małe boisko 

sportowe do piłki nożnej w Karwinie – 940 głosów oraz „Deptak 100-lecia RP” - 469 głosów. 

Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej do realizacji w 2020 r. zostały 

przekazane projekty: 



 

 

1. Małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie – kwota 228.500,- zł. 

2. Deptak 100-lecia RP w Drezdenku – kwota 220.000,- zł. 

3. Świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w Drezdenku – kwota 50.000,- 

zł. 

4. Budowa placu treningowego do Street Workut w Gościmiu – kwota 20.341,74,- zł. 

5. Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie – kwota 42.000 zł. 

Powyższe zadania został umieszczone w budżecie gminy do realizacji w 2020 r. 

Na dzień sporządzania raportu (maj 2020 r.) stan realizacji projektów w ramach DBO w 2020 

r. przedstawia się następująco: 

- Małe Boisko do piłki nożnej w Karwinie – wykonana została dokumentacja projektowa – 

złożono w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. zgłoszenie na roboty budowlane. 

- Deptak 100-lecia RP w Drezdenku – jest przygotowana koncepcja wykonania deptaku,               

w trakcie uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego. 

- Świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w Drezdenku – w trakcie 

przygotowanie koncepcji i zakresu  oraz możliwości wykonania prac. 

- Budowa placu treningowego Street Workut w Gościmiu – wystosowano zapytanie ofertowe 

na przygotowanie projektu, dostawę i montaż urządzeń. 

- Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie –  w trakcie 

opracowania analiza możliwości wykonania prac bez konieczności uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

VII. Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych – tytuł projektu, kwota 

dofinansowania, instytucja dofinansowująca, stan realizacji 2019 rok. 

 

1. Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka 
niskoemisyjna, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - projekty 
realizowane poza formułą ZIT, projekt pn. ,,Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie 
kolejowym w Gminie Drezdenko-etap II" 
dofinansowanie 800 651,42 zł. Zadanie zakończone w 2019 roku. 

2. „Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze" Program 
Operacyjny „Rybactwo i Morze" działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej". 
Kwota dofinansowania 299 663,00 zł. Zadanie zakończone w 2019 roku. 

3."Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020" operacja typu 
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne projekt pn. "Budowa Sali wiejskiej                        
w miejscowości Marzenin". Kwota dofinansowania 500 000,00 zł. Zadanie zakończone w 2019 
roku. 



 

 

4. Resortowy Program Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zadanie "Budowa budynku żłobka wraz 
przedszkolem w miejscowości Drezdenko" dofinansowanie 1 800 000,00 zł. Zadanie 
zakończone w 2019 roku. 

5. Budowa otwartych stref rekreacji w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 Ministerstwo Sportu          
i Turystyki: 

a) „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy Placu Sportowym w Drezdenku" 

b) „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku" 

Kwota dofinansowania 75 000,00 zł.  Zadanie zakończone w 2019 roku. 

6. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Program Wieloletni „SENIOR+" na lata 2015-
2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt związany z utrzymaniem miejsc 
w Klubie „Senior+" w Drezdenku. Kwota dofinansowania 39 467,48 zł. Zadanie zakończone         
w 2019 roku. 

7. „Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej „Brzegiem Historii i Turystyki" Program 
Operacyjny „Rybactwo i Morze" działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność". Kwota dofinansowania 74 400 zł. Zadanie zakończone w 2019 roku. 

8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie "Demontaż, 
zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy 
Drezdenko" dofinansowanie 25 271,48 zł. Zadanie zakończone w 2019 roku. 

9. Program Współpracy INTERREG VA w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 
Fundusz Małych Projektów Pro Europa Viadrina „Organizacja wydarzenia sportowego MTB" 
dofinansowanie 33 000,00 zł. Zadanie zakończone w 2019 roku.  

10. Fundusz Dróg Samorządowych „Przebudowa drogi nr 100633F - Al. Piastów w Drezdenku" 
otrzymane dofinansowanie 2 434 074,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. 

11. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS Osi 
Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji 
przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - 
projekty realizowane poza formułą ZIT. Dofinansowanie w kwocie 849 339,93 zł. Projekt 
zrealizowany. 

12. Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2019 na 
dofinansowanie zadania własnego gminy „usługi opiekuńcze” dotacja 4.135,79 zł. 

13. Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej  „Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych” – edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób 
Niepełnosprawnych dotacja 28.703,70 zł 
 
14. Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” dotacja w kwocie 34.884,00 zł. 
 



 

 

15. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” w ramach Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia osób Niepełnosprawnych dotacja w kwocie 19.286,22 zł. 
 
16. Program Moduł II – zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” dotacja 33.285,81 zł. 
 
17.  Program „Posiłek w szkole i w domu” dotacja w kwocie 292.950,00 zł 
 
18. Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy          

i integracji społecznej a podmiotami polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich. Projekt bez 

dofinansowania. Gmina jest partnerem w projekcie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze,              

w formie zasobu instytucjonalnego. OPS wraz z innymi instytucjami pomocy i integracji społecznej 

opracował  i wdraża model kooperacji pomiędzy instytucjami a podmiotami polityk sektorowych. 

 
19. Projekt „Reintegracja społecznozawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona   
z animacją otoczenia – Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej”- 
dofinansowanie w 2019 roku 179.620 zł; 
 
20. Projekt „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego – Tworzenie               
i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej” dofinansowanie w 2019 r. 36.324,85 zł. 
 
21. Projekt „Drezdeneckie spotkania z kulturą łowiecką”- kontynuacja projektu przez Muzeum 
Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku – dofinansowanie w 2019 r. blisko 23 tys. zł. 
 
22. Projekt  „Budowa sieci wodociągowej Drezdenko – Kosin oraz w miejscowości Karwin” - 

zadanie złożone w ramach operacji  „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energii” 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość projektu: 2 623 579 zł, wysokość 

wnioskowanego dofinansowania: 1.664.105 zł. Projekt został zamieszczony na liście 

rezerwowej z uwagi na limit środków - alokacji przeznaczonej na konkurs. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


