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Wprowadzenie. 

 

 

Szanowni Państwo. 

Od 2019 roku corocznie przedstawiam mieszkańcom gminy i radnym Rady Miejskiej 
Raport o stanie Gminy Drezdenko za rok ubiegły. Wynika to nie tylko z obowiązku 
ustawowego, ale przede wszystkim z chęci podzielenia się z Państwem sukcesami  
i niepowodzeniami, a także efektami codziennej pracy władz i urzędników gminy. Rok 2021 
był kolejnym, w którym pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. 
I chociaż nauczyliśmy się żyć ze świadomością zagrożenia jakie niesie ta groźna choroba, to 
nadal doświadczaliśmy jej skutków w naszym otoczeniu. Staraliśmy się, aby działania, które 
powodowały kontakt wielu osób, szczególnie te prowadzone przez gminne instytucje kultury 
były bezpieczne dla uczestników. Wiele cyklicznych i lubianych imprez miejskich nie odbyło 
się. Nabyliśmy nowych doświadczeń i wypracowaliśmy standardy organizacyjne 
minimalizujące zagrożenie. Nasze działania mimo ograniczeń i niedogodności spotkały się ze 
zrozumieniem, a nawet akceptacją zdecydowanej większości lokalnej społeczności. 
Ogromnym sukcesem ubiegłego roku jest wykonany budżet gminy, który przekroczył 100 mln 
zł oraz pozyskanie blisko 15 mln złotych środków zewnętrznych na zadania gminne. Natomiast 
niepowodzeniem zakończyło się aplikowanie o dofinansowanie remontu zabytkowej wieży 
ciśnień w Drezdenku.  

      Pragnę podziękować radnym Rady Miejskiej, za wspieranie wskazanych przeze mnie 
kierunków rozwoju gminy, a pracownikom urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych za 
rzetelną pracę i zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców naszej gminy. Dziękuję także 
mieszkańcom Gminy Drezdenko za wsparcie, codzienny kontakt i zrozumienie, że nie 
wszystkie problemy i potrzeby można rozwiązać od razu. 

      W przedstawionym Państwu dokumencie zwarliśmy najważniejsze rezultaty naszej 
całorocznej pracy. Dane są prezentowane w formie tekstowej, graficznej, tabelarycznej  
i zostały przygotowane własnymi siłami pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. 
Zachęcam do lektury Raportu i merytorycznej debaty. 

 

 

Karolina Piotrowska 
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1. Mieszkańcy miasta i gminy. 

Gmina Drezdenko na koniec 2021 roku liczyła 16.628 mieszkańców (dane własne). Niestety 
po raz kolejny liczba mieszkańców spadła, w 2020 było 16.805 mieszkańców. Nadal większość 
mieszkańców stanowią kobiety 8.829, mężczyzn jest 7.799. Urodziło się 128 nowych mieszkańców 
(spadek o 6 urodzeń w porównaniu do roku ubiegłego). Niestety zgonów było 245. 

Na pobyt stały i czasowy zameldowały się w naszej gminie 792 osoby (w tym 306 czasowo)  
a 214 osób wymeldowało się z pobytu stałego i czasowego. W porównaniu do roku ubiegłego 
nastąpił wzrost migracji. Zanotowano spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym  
w stosunku do roku poprzedniego. Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniosła 9.221 
osób. 

 
Dane demograficzne. 

  
Struktura ludności Struktura ludności wg ekonomicznych grup 

wieku 

  

Struktura ludności wg miejsca zamieszkania Związki małżeńskie oraz rozwody 

8829

7799

Kobiety Mężczyźni

3197

9221

4210

Nieletni Produkcyjni Poprodukcyjni

7181

9447

Gmina Miasto

54 51

38

Związki
małżeńskie

kobiety

Związki
małżeńskie
mężczyźni

Rozwody
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Zameldowania i wymeldowania Urodzenia i zgony 

 

2. Finanse gminy.  
2.1. Analiza gospodarki finansowej                 

Analiza danych statystycznych oraz przewidywanie powtarzalnych zjawisk ekonomicznych 
pozwalają na realną, rzetelną i wiarygodną konstrukcję budżetów Gminy. Duże zaangażowanie  
w pracy urzędników daje wymierny efekt w postaci wysokiego wykonania tych budżetów. Za 
każdy rok budżetowy pozytywną opinię zarówno o budżetach, jak i ich wykonaniu, przedstawia 
Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Relacji wynikająca z art. 242 uofp dotycząca wydatków bieżących, które nie mogą być 
wyższe niż dochody bieżące budżetu na 2021 rok, po stronie planu i wykonania jest zachowana 
(osiągnięto nadwyżkę operacyjną).  

Relacja ta przedstawia się następująco: 

• po stronie dochodów plany zostały wykonane w kwocie 107.888.129,71 zł, w tym dochody 
bieżące w wysokości 102.554.227,83 zł co stanowi 105,0 % planowanych dochodów 
bieżących   oraz dochody majątkowe w wysokości 5.333.901,88 zł, co stanowi 141,70 % 
planowanych dochodów majątkowych.     

• po stronie wydatków plany zostały wykonane w kwocie 104.168.833,64 zł, w tym wydatki 
bieżące w wysokości 87.696.273,03 zł co stanowi 94,28 % planowanych wydatków 
bieżących oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.472.560,61 zł, co stanowi 92,70% 
planowanych wydatków majątkowych. 

rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł w tym:  

• wykup obligacji z roku 2013 w kwocie 2.500.000,00 zł 

• wykup obligacji z roku 2017 w kwocie 500.000,00 zł 

Stałe; 486

214

Czasowe; 306

Zameldowania Wymeldowania

128

245

Urodzenia Zgony
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przychody w kwocie 12.421.735,18 zł, w tym:  

• emisja obligacji w wysokości 3 000 000,00 zł, 

• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące  
i wydatki majątkowe w kwocie 6.928.642,12 zł 

• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach w kwocie 2.125.000,00 zł 

• przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 368.093,06 zł. 

2.2. Dochody 

Wyszczególnienie  Plan po zmianach Wykonanie 

DOCHODY  101.437.993,07 zł 107.888.129,71 zł 

W tym: 

Dochody bieżące  97.673.679,52 zł 102.554.227,83 zł 

Dochody majątkowe  3.764.313,55 zł 5.333.901,88 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

Dochody ogółem wykonane w 2021 r. 

107 888 129,71 zł 

+2,42% 
do roku 2020 

Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r. 

6 488,34 zł 
+3,51% 

do roku 2020 

3 257,66 zł 

      +12,00% 
Dochody własne na 

mieszkańca  
Do roku 2020 
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2.3. Wydatki 

Planowanie i realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji i wykonania 
budżetu. W trakcie planowania główna trudność polega na wyborze optymalnej alokacji środków 
spośród wszystkich zgłaszanych potrzeb. W toku przygotowania budżetu występuje dokładnie ten 
sam problem, co w przypadku decyzji ekonomicznej - nieograniczone potrzeby konkurują  
o ograniczone środki na ich realizację. 

Wydatki muszą przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie organów 
gminy oraz zapewnić realizację zadań społecznych i gospodarczych. 

 

Wyszczególnienie Plan po zmianach  Wykonanie 

WYDATKI 110 789 364,59 zł 104 168 833,64 zł 

W tym: 

Wydatki bieżące  93.019.984,74 zł 87.696.273,03 zł 

Wydatki majątkowe  17.769.379,85 zł 16.472.560,61 zł 

 
Wydatki ogółem na w 2021 r.                      Wydatki ogółem wykonane na mieszkańca w 2021 r.                            

104 168 833,64 zł                                         6 264,66 zł  
              +6,67%                                                                   +7,80% 
                    do roku 2020                                                                                         do roku 2020 
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2.4. Zadłużenie  

Na koniec roku 2021 dług Gminy wynosił 15.000.000,00 zł.  

W ciągu roku budżetowego 2021 dokonano zmniejszenia długu o kwotę 3.000.000,00 zł poprzez: 

• wykup obligacji zgodnie z ustalonym terminem wykupu do Powszechnej Kasy 
Oszczędnościowej Bank Polski z siedzibą w Warszawie na podstawie zawartej umowy  
z czerwca 2013 r., obligacje zostały wyemitowane na wydatki majątkowe. Na podstawie 
harmonogramu spłat Gmina Drezdenko w 2021 roku dokonała wykupu obligacji w kwocie 
3.000.000,00 zł.  

W ciągu roku budżetowego 2021 dokonano zwiększenia długu o kwotę 3.000.000,00 zł poprzez: 

• emisję obligacji dokonanej zgodnie z wyborem ofert, w wyniku którego został wybrany 
bank - Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski z siedzibą w Warszawie. 

Po dokonaniu wykupu oraz emisji w/w obligacji zadłużenie nie uległo zmianie i kształtuje się  
w wysokości 15.000.000 zł. 
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Na dzień 31.12.2021 r wskaźnik zadłużenia Gminy, który dotyczy spłat zobowiązań wynosi 4,96 %, 
natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy  
o finansach publicznych, obliczony na podstawie ustalonych planów budżetu, w oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 17,84 %. Powyższe wskazuje, że zadłużenie gminy 
Drezdenko jest na bardzo bezpiecznym poziomie. 

 

 

 

 

2.5. Wnioski 

Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym samodzielność finansową gminy jest struktura 
dochodów budżetu. Wskaźnik struktury dochodów własnych informuje i potwierdza potencjał 
finansowy oraz samodzielność finansową gminy w kreowaniu oraz generowaniu dochodów 
własnych, które są zależne tylko od niej. Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie 
jednostki samorządu terytorialnego od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy 
poziomu bezrobocia. Drugą ważną grupą dochodów własnych gminy są udziały w podatkach 
budżetu państwa. Są one w pełni konstruowane przez organy państwowe zgodnie z celami 
polityki państwa. Organy samorządowe nie maja wpływu ani na wysokość stawek podatkowych, 
ani na zakres stosowanych ulg i zwolnień. Oddziaływanie samorządu może mieć jedynie charakter 
pośredni poprzez tworzenie warunków infrastrukturalnych i finansowych zachęcających 
podmioty gospodarcze do inwestowania na danym terenie, wzmacniania pozycji już działających 
firm, czy też powiększania dochodów ludności. 

Dochody uzupełniające to subwencje i dotacje. Z punktu widzenia samodzielności 
samorządu istotny jest ich skład oraz konstrukcja. Generalnie można stwierdzić, iż im wyższy jest 
w budżecie udział dochodów uzupełniających, zwłaszcza tych o charakterze celowym tym niższy 
jest stopień samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Struktura dochodów 
osiągniętych w 2021 roku jest porównywalna do dochodów osiągniętych w 2019 i 2020 roku. 

Sytuacja finansowa odgrywa szczególną rolę w rozwoju lokalnym. Budżet gminy 
postrzegany jest jako porozumienie między radą i burmistrzem a społecznością. Jest również ściśle 
powiązany z realizacją zadań publicznych, kształtujących warunki życia i pracy społeczności 
lokalnej.  

Z przeprowadzonej analizy budżetu gminy Drezdenko można sformułować następujące wnioski 
końcowe: 

1) Budżet po stronie dochodów i wydatków konstruowany i realizowany był w sposób 
ostrożnościowy z uwagi na pandemię i zawirowania gospodarcze, dzięki temu był on 
realny do wykonania;  

Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. 

15 000 000,00 zł 

0,00% 
do roku 2020 

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r. 

902,09 zł 

+1,06% 
do roku 2020 
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2) wyraźny wzrost dochodów własnych gminy spowodowała zwiększona kontrola 
podatkowa pod kątem rzetelności sporządzania deklaracji oraz wnikliwa analiza 
posiadanych nieruchomości podatników w trakcie lub przed wydaniem decyzji 
wymiarowej; 

3) wyraźny wzrost w zasilaniu budżetu gminy transferami z budżetu państwa, jakimi są 
udziały, subwencje, środki otrzymane w ramach działań COVID-19, dotacje z budżetu UE, 
środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych;  

4) dochody były przeznaczane na realizację określonych ustawowo zadań i wykorzystane 
zgodnie z ich przeznaczeniem; 

5) wydatki były wykonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową 
realizację zadań, a także w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań; 

6) tendencja do podnoszenia wydatków na zadania inwestycyjne, tj. wraz ze wzrostem 
dochodów zwiększano wydatki na inwestycje; 

7) planowanie i dokonywanie wydatków na realizację każdego kolejnego etapu programu 
wieloletniego poprzedzone było analizą i oceną efektów uzyskanych w etapach 
poprzednich. 
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3. Edukacja  
3.1. Zadania Referatu Oświaty 

Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Drezdenku został utworzony Zarządzeniem nr 13 
Burmistrza Drezdenka z dnia 4 marca 2020 r.  w celu obsługi placówek oświatowych, których 
organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko. Jednostki organizacyjne obsługiwane przez 
referat: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku; 

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Nojiego w Drezdenku; 

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku; 

• Szkoła Podstawowa w Drawinach; 

• Szkoła Podstawowa w Goszczanowie; 

• Szkoła Podstawowa w Gościmiu; 

• Szkoła Podstawowa w Grotowie; 

• Szkoła Podstawowa w Niegosławiu; 

• Szkoła Podstawowa w Rąpinie; 

• Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach; 

• Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Trzebiczu; 

• Publiczne Przedszkole w Drezdenku; 

• Żłobek Gminny w Drezdenku; 

Dla wymienionych jednostek referat prowadzi obsługę finansową, rachunkową oraz 
administracyjno-organizacyjną. Referat prowadzi również kwestie dotyczące m.in.: organizacji 
dowozu uczniów do placówek oświatowych, udzielania, rozliczania dotacji dla niepublicznych 
jednostek systemu oświaty, prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. 

3.2. Budżet   

Wydatki oświatowe. 

 
1886414,19

864777,15

1391394,69

403501,76

1435548,26

2312652

1259974,58

17905785,2

Pozostałe wydatki

Dowozy dzieci do szkół podstawowych i dzieci z
niepełnosprawnościami do ośrodków

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli wraz z
rozliczeniem za 2020 rok

Żłobek

Przedszkole

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoły podstawowe
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Struktura pozostałych wydatków oświatowych. 

 

 

300379,52

159744,44

50976,27

209890,05

800172,88

29925,41

194786,82

47597,97

92940,83

Wydatki na świetlice szkolne (pomoce dydaktyczne,
wynagrodzenia)

Pozostała działalność: awans zawodowy nauczycieli, odpisy
na ZFŚS, emerytów)

Nagrody dla nauczycieli w związku z Dniem Edukacji
Narodowej, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

stypendium edukacyjne)

Wydatki ponoszone na dzieci z terenu naszej gminy
uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)

Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna
jednostek oświatowych

Kultura fizyczna i sport

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Specjalna organizacja nauki w przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych
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W roku 2021 gmina otrzymała większą o 31 309,75 zł dotację na zakup podręczników i 
ćwiczeń. Wzrost wynika ze zwiększenia kwoty należnej dotacji na ucznia. Zwiększeniu uległ 
również zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci z 
terenu Gminy Drezdenko do tych gmin. Zwiększenie kosztów wynika z tytułu wzrostu liczby dzieci 
w porównaniu do roku ubiegłego oraz w wyniku otrzymania 31 grudnia 2020 r. noty obciążającej 
Gminę Drezdenko na kwotę 77 637,60 zł, która dotyczyła kosztów utrzymania dzieci całego 2020 
roku i należało ją zapłacić w 2021 r. Gmina Drezdenko w 2021 roku pokryła koszty utrzymania 23 
dzieci w sąsiednich gminach: Drawsko, Krzyż Wlkp., Santok, Stare Kurowo. W roku szkolnym 
2020/2021 była to 4 dzieci oraz 19 dzieci w roku szkolnym 2021/2022. 

Rodzaje dochodów, którymi pokryto wydatki oświatowe. 
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34 250,00    wpływ dofinansowania

 34 250,00    wykorzystano

616 500,00    wpływ dofinansowania

426 891,00    wykorzystano

189 609,00    wykorzystanie w 2022 r.

3 000,00    wpływ dofinansowania

3 000,00    wykorzystano

122 400,00    wpływ dofinansowania

122 397,54    wykorzystano

2,46    zwrot do instytucji …

1 180 267,49    wpływ dofinansowania

1 033 796,63    wykorzystano

146 470,86    wykorzystanie w 2022 r.

85 143,84    wpływ dofinansowania

16 314,15    wykorzystano

68 829,69    wykorzystanie w 2022 r.

196 368,64    wpływ dofinansowania

194 786,82    wykorzystano

1 581,82    zwrot do instytucji dotującej

553 096,00     wpływ dofinansowania

553 096,00    wykorzystano

Aktywna tablica

Laboratoria przyszłości

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 "Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 Maluch+ 2020 - Funkcjonowanie miejsc opieki

w Żłobku Gminnym w Drezdenku"

 "Żłobek w Drezdenku - Regionalny Program Operacyjny
Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS"

"Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!"

Dotacje z zakresu zapewnienia uczniom dostępu do
bezpłatnego dostępu do materiałów

Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego

Inne źródła w ramach struktury dochodów
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Wykonanie budżetu w 2021 r. w poszczególnych placówkach oświatowych. 

 

Udział procentowy płac w wykonanym budżecie w poszczególnych placówkach. 

 

4646488,34

4522068

3957841,22

2716501,02

1658115,7

1783891,96

1987363,38

534568,69

546217,37

430752,43

482742,97

410372,01

1435548,26

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dku

Szkoła Podstawowa nr 3 w D-ku

Publiczne Przedszkole w Drezdenku

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

Szkoła Podstawowa w Trzebiczu

Szkoła Podstawowa w Drawinach

Szkoła Postawowa w Gościmiu

Szkoła Postawowa w Grotowie

Szkoła Podstawowa w Rąpinie

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

Żłobek Gminny w Drezdenku

82,56408322

83,40137101

85,6470897

82,14774939

87,70026422

82,68583597

84,92234973

80,5357811

82,89993414

81,92049897

80,68369592

80,89690133

67,33437091

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dku

Szkoła Podstawowa nr 3 w D-ku

Publiczne Przedszkole w Drezdenku

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

Szkoła Podstawowa w Trzebiczu

Szkoła Podstawowa w Drawinach

Szkoła Postawowa w Gościmiu

Szkoła Postawowa w Grotowie

Szkoła Podstawowa w Rąpinie

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

Żłobek Gminny w Drezdenku
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Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach. 

 

 

11970,28314

11900,86534

11829,16719

14897,96412

14278,89992

31257,2368

35485,47923

48063,45

25858,13357

45175,37867

41789,47636

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dku

Szkoła Podstawowa nr 3 w D-ku

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

Szkoła Podstawowa w Trzebiczu

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

Szkoła Postawowa w Gościmiu

Szkoła Postawowa w Grotowie

Szkoła Podstawowa w Rąpinie

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

Szkoła Podstawowa w Drawinach

Średnioroczny koszt na 1 ucznia

4934,491613

4081,896566

3817,17234

4622,921622

5913,488519

5953,36625

8937,488421

4404,269524

6707,172222

6814,920952

4160,247222

9719,144973

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dku

Szkoła Podstawowa nr 3 w D-ku

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

Szkoła Podstawowa w Trzebiczu

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

Szkoła Postawowa w Gościmiu

Szkoła Postawowa w Grotowie

Szkoła Podstawowa w Rąpinie

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

Szkoła Podstawowa w Drawinach

Publiczne Przedszkole w Drezdenku

Średnioroczny koszt na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym
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3.3. Liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek  

Lp. Nazwa jednostki Liczba dzieci  RAZEM Liczba 
oddziałów 
rok szkol. 

2021 
/2022 

przedszkolaki uczniowie do lat 3 - 
Żłobek 

Cze. Wrz. Cze. Wrz. Cze. Wrz. Cze. Wrz. 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w D-ku 43 50 368 370 0 0 411 420 19 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w D-ku 49 50 362 364 0 0 411 414 17 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w D-ku 23 24 333 321 0 0 356 345 16 

4. Publiczne Przedszkole w D-ku 274 285     0 0 274 285 12 

5. Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 17 15 53 47 0 0 70 62 9 

6. Szkoła Podstawowa w Niegosławiu 15 22 117 111 0 0 132 133 9 

7. Szkoła Podstawowa w Trzebiczu 28 26 126 130 0 0 154 156 10 

8. Szkoła Podstawowa w Drawinach 20 16 9 13 0 0 29 29 4 

9. Szkoła Podstawowa w Gościmiu 12 7 13 13 0 0 25 20 4 

10. Szkoła Podstawowa w Grotowie 10 11 10 6 0 0 20 17 3 

11. Szkoła Podstawowa w Rąpinie 17 19 15 13 0 0 32 32 4 

12. Szkoła Podstawowa w Starych 
Bielicach 

9 12 7 8 0 0 16 20 3 

13. Żłobek Gminny w Drezdenku 0 0 0 0 60 70 60 70 3 

RAZEM: 517 537 1413 1396 60 70 1990 2003 113 

 

3.4. Zatrudnienie w placówkach oświatowych 

Lp Nazwa jednostki Nauczyciele 
stan na 

31.12.2021 

Pracownicy 
niepedagogiczni stan na 

31.12.2021 

Razem  

liczba etaty liczba etaty nr. 
aneksu 

liczba etaty 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku 34 39,62 16 15,75 3 50 55,37 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku 36 39,2 13 12,5 4 49 51,7 

3 Szkoła Podstawowa nr 3 w D-ku 37 37,32 12 11 5 49 48,32 

4 Publiczne Przedszkole w Drezdenku 18 19,74 15 15 4 33 34,74 

5 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 20 15,12 4 3,5 4 24 18,62 

6 Szkoła Podstawowa w Niegosławiu 21 16,26 5 4 4 26 20,26 

7 Szkoła Podstawowa w Trzebiczu 28 19,48 6 4,63 3 34 24,11 

8 Szkoła Podstawowa w Drawinach 6 4,5 1 0,75 5 7 5,25 
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9 Szkoła Podstawowa w Gościmiu 7 4,49 2 1,5 2 9 5,99 

10 Szkoła Podstawowa w Grotowie 6 3,51 1 0,75 2 7 4,26 

11 Szkoła Podstawowa w Rąpinie 7 3,98 1 0,75 2 8 4,73 

12 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 6 3,51 1 1 1 7 4,51 

13 Żłobek Gminny w Drezdenku 0 0 18 18 - 18 18 

RAZEM: 226 206,73 95 89,13   321 295,86 

 

3.5. Najważniejsze zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane  
w placówkach oświatowych, przedszkolu i żłobku w 2021 r. 

• SP w Niegosławiu – oddanie do użytku sali gimnastycznej; 

• SP w Goszczanowie – wyburzenie budynku gospodarczego; 

• SP w Goszczanowie – budowa konstrukcji metalowej (garaż); 

• SP w Rąpinie – wyburzenie budynku toalet; 

• Żłobek Gminny w Drezdenku – montaż żaluzji w budynku. 

3.6. Realizowane przez placówki programy z udziałem pozyskanych środków 
zewnętrznych i ich wartość. 

• Program ,,Laboratoria Przyszłości” – pozyskano środki w kwocie 616.500,00 zł (bez wkładu 

własnego) – SP 1 w Drezdenku, SP 2 w Drezdenku, SP 3 w Drezdenku, SP w Trzebiczu, SP 

w Niegosławiu, SP w Goszczanowie, SP w Gościmiu, SP w Drawinach, SP w Rąpinie, SP  

w Grotowie, SP w Starych Bielicach; 

• Dofinansowanie z podziału 0,4% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej – 75.000 zł – SP 

w Niegosławiu; 

• Program ,,Aktywna Tablica” – 43.000,00 zł (34.250,00 środki zewnętrzne, wkład własny 

8.750 zł) – SP w Trzebiczu. 

• „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 3.750,00 zł (3.000,00 zł środki zewnętrzne;  

750,00 zł wkład własny) – Publiczne Przedszkole 

• „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ – 

153.199 zł (122.400 zł środki zewnętrzne; 30.799 zł wkład własny) – Żłobek Gminny  

w Drezdenku 

• „Żłobek w Drezdenku – Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 części 

współfinansowanej z EFS” – 1.631.008,18 zł (1.180.267,49 zł środki zewnętrzne; 

194.598,37 zł wkład własny; 256.142,34 zł środki zewnętrzne niewykorzystane z roku 

2020) 

• „Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!” – 85.180,50 zł (środki 

zewnętrzne 85.143,84 zł; wkład własny 36,66 zł) - SP 1 w Drezdenku, SP 2 w Drezdenku, 

SP 3 w Drezdenku, SP w Trzebiczu, SP w Niegosławiu, SP w Goszczanowie, SP w Gościmiu, 

SP w Drawinach, SP w Rąpinie, SP w Grotowie, SP w Starych Bielicach 



22 

 

4. Kultura, sport i turystyka. 
4.1. Centrum Promocji Kultury.  

Wykonanie budżetu: 

Stan środków obrotowych na początek roku: 195.878,70 zł 

Przychody: 1.518.182,22 zł 

W tym: 

• dotacja podmiotowa – 1.402.354,00 zł 

• przychody własne – 56.873,00 zł (opłaty za zajęcia artystyczne, koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej); 

• pozostałe przychody – 58.955,22 zł (wynajem Sali widowiskowej, akredytacje, odsetki 
bankowe, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych); 

Koszty: 1.514.450,70 w tym: 

• wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 459.040,52 zł 

• wynagrodzenie instruktorów artystycznych: 201.370,81 zł 

• ZUS i Fundusz Pracy – 84.779,04 zł 

• remonty i drobne naprawy: 59.553,19 zł 

• wydarzenia artystyczne i ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne: 390.431,50 zł 

• wyposażenie: 67.142,90 zł, w tym sprzęt i instrumenty muzyczne  

• pozostałe koszty: 252.132,74 zł 

Zatrudnienie w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku: 

• administracja – 3 etaty 

• instruktorzy – 2 etaty 

• obsługa – 2 etaty 

Zakres prowadzonej działalności: 

• amatorski ruch artystyczny, w tym grupy taneczne – 80 osób; grupy choreograficzne – 37 
osób; sekcja orkiestry dętej – 23 osoby; klasa fortepianu – 13 osób; klasa gitary – 10 osób; 
sekcja teatralno – muzyczna – 9 osób; pracownia plastyczna – 16 osób; pracownia 
ceramiczna – 23 osoby; sekcja wokalna – 10 osób; 

• organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym koncerty – 12; festiwale i konkursy – 6; plenery 
(rzeźbiarski, malarski) – 2; seanse filmowe – 2; imprezy plenerowe o charakterze 
hedonistycznym – 6; 
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4.2. Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej. 

Wykonanie budżetu: 

Stan środków obrotowych na początek roku 21.939,43 zł 

Przychody: 324.219,45 zł 

• dotacja podmiotowa – 294.009,00 zł 

• przychody własne – 1.364,00 zł (bilety wstępu) 

• pozostałe przychody – 28.846,45 zł (refundacja projektu 403/19, kapitalizacja odsetek, 
amortyzacja) 

Koszty: 330.015,89 zł 

• wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 187.540,84 zł 

• ZUS i Fundusz Pracy – 24.014,66 zł 

• remonty i drobne naprawy: 24.065,00 zł 

• wydarzenia artystyczne i ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne: 15.065,85 zł 

• umowy o dzieło: 4.861,00 zł 

• pozostałe koszty: 74.468,54 zł 

Zatrudnienie: 

3 etaty, w tym: dyrektor 1 etat, pracownik działalności podstawowej 3/4 etatu, referent do spraw 
administracyjnych 1/2 etatu, wykwalifikowana opiekunka ekspozycji 1/2 etatu, główna księgowa 
1/4 etatu. 

Działalność:  

• przeprowadzono nieinwazyjne badania archeologiczne w obrębie grodziska w Drezdenku, 

• zorganizowano wystawę malarską Pleneru Malarskiego (Renaty Ligockiej i Wandy 
Kudlaszczyk), 

• zorganizowano wystawę fotografii przyrodniczej (Andrzej Jabłoński), 

• prezentowano 3 ekspozycje stałe (historia, etnografia i przyroda). 

Frekwencja zwiedzających 1261 osób, przyrost eksponatów o 46 sztuk. 

4.3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. 

Wykonanie budżetu: 

Stan środków obrotowych na początek roku 13.838,64 zł 

Przychody: 916.815,74 zł 

• dotacja podmiotowa – 865.631,00 zł 

• przychody własne – 7,00 zł 
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  

im. ks. Józefa Tischnera w 

Drezdenku 

 

Filia Trzebicz                 

 

Filia Niegosław 117 Filia Rąpin 54                

Filia Gościm 7 

Filia Drawiny 21 

• pozostałe przychody – 51.177,74 zł (wynajem Sali, odsetki bankowe, dotacja na zakup 
zbiorów bibliotecznych, oraz realizację projektu „Puszczart czyli wędrówki artystyczne po 
Puszczy…” 

Koszty: 914.224,49 zł 

• wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 507.754,48 zł 

• zakup zbiorów bibliotecznych – 55.170,10 zł 

• ZUS i Fundusz Pracy – 77.226,90 zł 

• remonty i drobne naprawy: 54.365,69 zł 

• wydarzenia artystyczne i ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne: 36.257,87 zł 

• wyposażenie: 24.251,86 zł (w tym klimatyzatory – 2szt. i notebook) 

• pozostałe koszty: 159.197,59 zł 

Zatrudnienie 

Ogółem 11 etatów, w tym: dyrektor -1 etat, bibliotekarz - 1,50 etatu, starszy bibliotekarz - 4,50 
etatu, st. bibliotekarz- informatyk – 2 etaty, instruktor ds. transmisji wydarzeń kulturalnych  
i pozyskiwania środków pozabudżetowych 0,50 etatu, główny księgowy - 0,25 etatu, kier. 
administracyjny – 0,25 etatu, st. woźna – 1 etat. 

Biblioteka posiada status instytucji kultury wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury. 

Struktura organizacyjna.  
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Księgozbiór i liczba czytelników. 

Ogółem księgozbiór 60749 egz., 349 szt. zbiorów specjalnych w tym 218 szt. audiobooków, 

1518 czytelników w tym: 

• Biblioteka Drezdenko- księgozbiór 27152 egz., 258 szt. zbiorów specjalnych w tym 147 szt. 
audiobooków, 798 czytelników 

• Filia Gościm – księgozbiór 8709 egz., 20 szt. zbiorów specjalnych w tym 15 szt. 
audiobooków, 212 czytelników 

• Filia Rąpin- księgozbiór 4676 egz., 3szt. zbiorów specjalnych, 59 czytelników 

• Filia Trzebicz- księgozbiór 5594 egz., 4 szt. zbiorów specjalnych, 142 czytelników  

• Filia Drawiny- księgozbiór 7078 egz., 7szt. zbiorów specjalnych w tym 3 szt. audiobooków, 
81 czytelników 

• Filia Niegosław – księgozbiór 7540 egz., 57 szt. zbiorów specjalnych w tym 53 szt. 
audiobooków, 226 czytelników 

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Obok zbiorów 
tradycyjnych posiadamy zbiory specjalne - audiobooki.  

W 2021 r. przybyło z zakupu 2.185 książek oraz 55 audiobooków. Dokonano selekcji księgozbioru 
- wycofano 2108 książek zniszczonych, zdezaktualizowanych, niekompletnych oraz przez długi 
okres czasu nie wypożyczanych / 10 lat/.  

W 2021 r. zarejestrowano 1.518 czytelników. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch 
formach: prezencyjnie (na miejscu) oraz w formie wypożyczenia na zewnątrz, również  
z możliwością podania książek do domu dla osób starszych, schorowanych. Wypożyczono ogółem 
46643 wol. książek, 101 szt. zbiorów specjalnych - audiobooków i 1994 czasopisma. Biblioteki 
odwiedziło 28.229 osób (wypożyczenia, udostępnienia, udzielone informacje, korzystający  
z czytelni internetowej). Zakupiono 20 kodów Legimi, które cieszą się dużym powodzeniem wśród 
czytelników. 

W 2021 roku biblioteka brała udział w organizowaniu wielu imprez kulturalnych o zasięgu 
lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim tj.: wystawy, spotkania autorskie, warsztaty, konkursy 
literackie, plastyczne, lekcje biblioteczne, współudział w organizacji koncertów muzyki organowej 
i kameralnej. Biblioteka była organizatorem 6 Festiwalu Literackiego ,,Słowa na Puszczy” a także 
imprez w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, Narodowego czytania i Nocy 
bibliotek. Organizowano także zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych. W 2021 roku obchodzono 
uroczystość 75- lecie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku. 

Biblioteka otrzymała Dyplom za zdobycie wyróżnienia za organizację wyjątkowego wydarzenia  
w konkursie Nocy Bibliotek 2021 i Platona oraz dyplom uznania Kapituły Plebiscytu Złota Piłka 
"Ekstraklasy kulturalnej" TVP Gorzów oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Gorzowie Wielkopolskim za projekt Drezdenecka Scena Literacka autorstwa Tomasza Walczaka 
/czerwiec/.                                                                                                               
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Biblioteka realizowała projekt w ramach małych grantów Euroregionu Proeuropa Viadrina – 
biblioteka jako partner organizacji SPI z Berlina – film fabularny z udziałem młodzieży /sierpień/, 
a także projektu Równać Szanse 2021 finansowanego ze środków Polsko -Amerykańskiej Fundacji 
Wolności - „PuszczArt czyli wędrówki artystyczne po puszczy” wrzesień 2021 – styczeń 2022.                                                                                                               

4.4. Hala Sportowo-Rehabilitacyjna. 

Wykonanie budżetu. 

Przychody: 

• dotacja z budżetu gminy: 1.190.557,85 zł 

• dochody własne: 109.287,40 zł 

Wydatki: 1.299.835,25 zł 

• wynagrodzenia: 526.045,28 zł 

• składki ZUS: 85.895,21 zł 

• wynagrodzenia bezosobowe: 17.845,27 zł 

• składki na fundusz pracy: 9.523,15 zł 

• usługi remontowe (remont szatni w Rąpinie, naprawa boiska w Lubiatowie, remont 
pomieszczeń szatni na Stadionie Miejskim, naprawa piłkochwytów na Orliku oraz boisku 
w Rąpinie, remont boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego, na obiekcie Moje boisko 
Orlik 2012, naprawa ujęcia wody oraz instalacji hydraulicznej na boisku w Rąpinie remont 
chodnika przy budynku szatni na boisku w Rąpinie): 141.721,07 zł 

• utrzymanie obiektów (gaz woda, energia, telefony, internet, podatek od nieruch., trwały 
zarząd): 370.799,03 zł                               

• wydatki inwest. (bezobsługowy park linowy, miasteczko ruchu drogowego - 
dokumentacja): 86.607,00 zł 

• pozostałe: 61.399,31 zł 

Zatrudnienie. 

 etaty – 9,25 w tym: administracja 2,25; obsługa 7,00. 

Zakres prowadzonej działalność. 

Hala Sportowo-Rehabilitacyjna jest administratorem następujących obiektów: 

• Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku; 

• Kompleks Moje boisko Orlik 2012; 

• Stadion Miejski w Drezdenku; 

• Boisko sportowe w Rąpinie; 

• Boisko sportowe w Starych Bielicach; 

• Boisko do piłki nożnej wraz z aktywną strefą rekreacyjną przy ul. Okrężnej; 

• Boisko wielofunkcyjne w Rąpinie; 

• Boisko wielofunkcyjne w Lubiatowie; 

• Boisku wielofunkcyjne w Gościmiu; 
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• Boisko wielofunkcyjne w Karwinie; 

• Aktywna strefa rekreacyjna przy placu sportowym na Radowie 

W związku z sytuacją panującą w Polsce spowodowaną przez COVID 19 Hala SR w ramach swojej 
działalności przy współpracy ze społecznością lokalną była organizatorem lub 
współorganizatorem niewielu imprez a mianowicie: Dnia Dziecka, Olimpiady Osób 
Niepełnosprawnych, Piknik WOT, dokończenie rozgrywek w ramach HLPN sezon 2020/2021. 

4.5. Place zabaw i tereny rekreacyjne w tym nowe, urządzone w 2021 r. oraz 
plaże. 

Gmina Drezdenko jest właścicielem 16 placów zabaw na terenie miasta i gminy.  

Ponadto Gmina posiada tereny rekreacyjne: w Lubiatowie, Niegosławiu, Zielątkowie oraz 
Drezdenku.  

W ramach czynności związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych i placów zabaw 
wykonywane są przeglądy okresowe oraz czynności związane z bieżącym utrzymaniem obiektów.   

Kwota wydatkowana przez Gminę na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych to 
121 571,31 zł. 

W 2021 r. na terenie gminy funkcjonowały trzy kąpieliska: 

• 2 kąpieliska na jeziorze Łubowo „Plaża Lubiewo” i „Plaża Zagórze”, którego organizatorem 
była Gmina Drezdenko, kąpieliska funkcjonowały w okresie od 25.06.2021r. do 
31.08.2021r.,  

• kąpielisko w miejscowości Gościm nad Jeziorem Solecko, którego organizatorem był 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. prof. Wiktora Degi., kąpielisko 
funkcjonowało w terminie od 26.06.2021r. do 31.08.2021r.   

4.6. Ścieżki, szlaki piesze i rowerowe na terenie gminy. 

Istniejące ścieżki rowerowe o nawierzchni utwardzonej: 

Ścieżki rowerowe na terenie miasta. 

Przy ulicy Niepodległości (Od Orlenu do CPK), Wzdłuż rzeki Stara Noteć (od Żłobka do Netto), ul. 
Słoneczna (od ul. Poznańskiej do Dąbrowskiej), ul. Orzeszkowej, ul. Norwida. 

Ścieżka rowerowa Drezdenko-Goszczanowo. 

Ścieżka rowerowa na odcinku Drezdenko – Trzebicz, przebiega po nieczynnym, częściowo 
rozebranym nasypie kolejowym na trasie byłej linii kolejowej. 

Ścieżka rowerowa Drezdenko-Grotów. 

Ścieżka rowerowa na odcinku Drezdenko – Rąpin (zaprojektowana do Grotowa), przebiega wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 160 w kierunku Międzychodu. 

Ścieżki na terenie Nadleśnictwa Smolarz: 
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• Ścieżka zielona przebiega od siedziby Nadleśnictwa w kierunku Rezerwatu przyrody 
Jezioro Łubówko, tworząc pętlę przebiegającą przez malownicze tereny Puszczy Drawskiej. 
Na terenie Leśnictwa Czarny Las, rozwidla się w kierunku drogi wojewódzkiej nr 160 i dalej 
do miejscowości Górzyska, potem w kierunku Łęgowa i drogi wojewódzkiej nr 156. 
Długość - 22 km. Obecna nawierzchnia drogi /trasy rowerowej - większa część to droga 
leśna, asfalt na odcinku 5 km. 

• Ścieżka niebieska. Przebiega od siedziby Nadleśnictwa Smolarz w kierunku północnej 
części Jeziora Łubowo, dalej w kierunku miejscowości Drawiny. Zahacza także  
o poniemieckie Jazy. Długość - 33 km. Obecna nawierzchnia drogi/trasy rowerowej - 
większa część to droga leśna, asfalt na odcinku około 6 km.  

• Ścieżka żółta. Przebiega w większości przez teren Puszczy Drawskiej. Pozwala odwiedzić 
miejscowości Przeborowo, Drawiny, Stare Bielice i na koniec „Nowe Drezdenko”. Długość 
- 37,5 km. Obecna nawierzchnia drogi /trasy rowerowej - większa część to droga leśna, 
asfalt na odcinku 17 km.  

• Ścieżka pomarańczowa. Od Pałacu w Mierzęcinie, przez miejscowości Słonowo, Zagórze, 
Kosinek, Sarbinowo, Podlesiec, kończąc na Pałacu w Mierzęcinie. Długość - 24 km. Obecna 
nawierzchnia drogi /trasy rowerowej - większa część to droga leśna, asfalt na odcinku 6 
km. 

Ścieżki na terenie Nadleśnictwa Karwin:  

• „Wolność jest w naturze” Przebiega na terenie Nadleśnictwa Karwin (Leśnictwo Ustronie), 
tworząc pętlę przebiegającą przez malownicze tereny Puszczy Noteckiej. Na trasie można 
zobaczyć liczne małe jeziora oraz odwierty należące do lokalnej kopalni ropy i gazu. 
Obecna nawierzchnia drogi/trasy rowerowej - większa część to droga leśna – 24,8 km.  

• „W okolicy Rezerwatu Lubiatowskie Uroczysko” Przebiega na terenie Nadleśnictwa Karwin 
(Leśnictwo Solecko), tworząc pętlę przebiegającą przez malownicze tereny wokół jeziora 
Solecko. Na trasie znajdują się rezerwaty: Czapienice, Łabędziniec oraz Lubiatowskie 
Uroczyska. Obecna nawierzchnia drogi/trasy rowerowej – większa część to droga leśna, 
częściowo asfalt – 16 km. 

• „Wzdłuż granicy Stawu Goszczanowskiego” Przebiega na terenie Nadleśnictwa Karwin 
(Leśnictwo Bukowo), tworząc pętlę przebiegającą przez malownicze tereny wokół Stawu 
Goszczanowskiego oraz rezerwat przyrody Goszczanowskie Źródliska. Obecna 
nawierzchnia drogi/trasy rowerowej - większa część to droga leśna– 7,6 km. 

Dodatkowo na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego trwają prace 
nad realizacją projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych 
w województwie lubuskim w ramach projektu ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu 
informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim. 
Gmina Drezdenko bierze czynny udział w planowaniu koncepcji projektu. 

Ścieżki piesze nordic walking: 

• Las Miejski – Park Kultur Świata - 4 km; 

• Przeborowo - pętla wzdłuż Drawy - Nadleśnictwo Smolarz - koniec trasy Przeborowo - 7 
km; 
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• Parking leśnictwa Radowo - pętla pośród lasów - leśnictwo Radowo - 9 km; 

• Parking leśnictwa Radowo - pętla wokół bagien - Nadleśnictwo Smolarz - 7 km; 

• Parking z wieżą widokową w miejscowości Zagórze - pętla wokół jeziora Łubowo - parking 
Zagórze - 12 km; 

• Parking przy Nadleśnictwie Smolarz w Radowie - wokół jeziora Łubówko - parking  
w Radowie - 3 km; 

• Ośrodek „Za Lasem" w Gościmiu - wzdłuż jeziora Solecko - Nadleśnictwo Karwin - 6,5 km; 

• Karczma „Lubiatka" w Lubiatowie - wzdłuż jezior Źródlane, Płytkie, Lubowo - Rąpin - 7 km. 
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5. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 
5.1. Ośrodek Pomocy Społecznej  

Zatrudnienie: administracja 4 etaty, pracownicy socjalni 10 etatów, opiekunki 8 etatów, dział 

świadczeń 6 etatów, Kluby Senior+ 1,5 etatu. 

Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Na działania związane z zadaniami z zakresu ochrony zdrowia w 2021 r. wydatkowano – 
313.894,69zł w tym na zwalczanie narkomanii 10.022, - zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
303.872,69zł. W ramach działań zwalczających narkomanię dofinansowano organizację 
konkursów, olimpiad, popularyzację programów oraz zajęcia terapeutyczne i inne usługi. 

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano wydatki na zadania bieżące: 

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 97.319,62zł natomiast pozostałe środki – 
206.553,07zł wydatkowano: na zakup artykułów na konkursy, olimpiady, organizację ferii 
zimowych, wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, materiał profilaktyczne, zajęcia 
terapeutyczne, szkolenia, itp. 

Realizując program komisja w 2021 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. 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. W 2021 roku odbyło się 95 dyżurów konsultacyjno 
– wspierających, podczas których przyjęto łącznie 219 osób (160 mężczyzn i 59 kobiet). 
Dominującą problematyką zgłoszeń było uzależnienie od alkoholu: 128 dorosłych uzależnionych 
od alkoholu, 37 osób współuzależnionych i DDA następnie przemoc domowa 54 osoby. 

W 2021 roku terapeuta uzależnień odbył 45 trzygodzinnych dyżurów, podczas których zostały 
przyjęte 74 osoby z czego: 

• 22 osoby uzależnione od alkoholu przyjęte po raz pierwszy. 

• 11 osób współuzależnionych, które zostały skierowane do punktu konsultacyjnego. 

• 8 osób uzależnionych od hazardu. 

W 2021r. 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.  
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Zadania z zakresu profilaktyki realizowane w 2021r.: 

• organizacja i finansowanie szkoleń dla nauczycieli z terenu gminy do prowadzenia 
rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
programów profilaktycznych: „Apteczka Pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Przyjaciele 
Zippiego”, a także; 

• organizacja lokalnych imprez profilaktycznych (olimpiady, konkursy, zawody sportowe):  
- „Bezpieczny Maluch”,  
- „Trzymaj formę bez uzależnień”,  
- „Mamo, tato nie pal” 
- „Młodość bez uzależnień” 

• działalność informacyjna i edukacyjna: zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych 
dot. uzależnień, zakup spektakli profilaktycznych na nośniku pendrive oraz organizacja 
spektaklu profilaktycznego w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku. 

• zorganizowano piknik profilaktyczny dla rodzin z terenu gminy Drezdenki „Bliżej siebie 
dalej od narkotyków” – uczestniczyło 80 osób. 

• organizacja szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy Drezdenko, 
przeprowadzono szkolenie sprzedawców w 43 punktach sprzedaży. 

Wydatki na pomoc społeczną w tym ośrodki wsparcia. 

Na pomoc społeczną gmina wydatkowała w 2021 roku kwotę 5.817.438, - zł w tym:  

• dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 30 mieszkańców gminy – 1.065.402,56 zł; 

• na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.100, - zł (na 

zakupy związane z posiedzeniami, działaniami oraz szkoleniami zespołu 

interdyscyplinarnego); 

• opłacanie składek na ubezpieczenia dla osób pobierających zasiłek stały i osoby 

uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej – 82.380,46 zł; 

• wypłata zasiłków okresowych – 350 osób i celowych 455 osób – 1.041.618,59zł; 

• dodatki mieszkaniowe i energetyczne – wydano 178 decyzje na dodatki mieszkaniowe 

oraz 14 decyzji na dodatki energetyczne, wydatkowano łącznie 203.091,34 zł; 

• wypłata zasiłków stałych dla 137 mieszkańców gminy – 744.254,89 zł; 

• wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku – 

1.772.911,65zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 1.409.039,19 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka 

356.804,46 zł w tym usługi pocztowe 52.494,90zł, usługi bankowe 37.878,28zł, usługi 

informatyczne 31.430,00zł, opał 5.880,03zł, zakup usług 48.110,60zł, energia 17,247,50. 

• na realizację zadań opiekuńczych i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 

294.054,87zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 273.024, - zł. Z usług skorzystało 79 

osób i wykonano 6.045 świadczeń. 
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• koszt pomocy w zakresie dożywiania, w tym dowóz posiłków wyniósł 334.750,00 zł;  

z programu skorzystało 817 osób 

• w ramach pozostałej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku wydatkowano 

277.873,98 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób 

fizycznych (Klub Senior+) 102.927,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.414,73zł 

w tym prace społecznie użyteczne, zdarzenia losowe oraz wydatki pozostałe 164.531,47 zł 

w tym schronienie 90.990zł - 16 osób, sprawowanie pogrzebu 2 osoby 7.529,80zł, 

działalność Klubu Senior+ w Drezdenku Klubu Senior+ w Trzebiczu, zakup art. spożywczych 

dla osób przebywających na kwarantannie. 

Edukacyjna opieka wychowawcza.  

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków 

szkolnych 186.496, - zł środki gminy 38.762,40zł. Liczba przyznanych stypendiów 127 i 5 zasiłków 

szkolnych. 

Rodzina. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Na działania w zakresie wsparcia rodziny wydatkowano w 2021 roku 26.537.089,20 zł. w tym: 

• na świadczenia wychowawcze wydatkowano 18.171.757,96 zł obejmujące wypłatę 

świadczeń w ramach programu „500+” (18.017.757,96 zł) i obsługę programu – 

154.012,30 zł; 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano ogółem 

7.815.126,99 zł, w tym na same wypłaty świadczeń dla mieszkańców – 7.558.033,77 zł. 

W tym:  

• zasiłki rodzinne 1.690.210,58 zł 

• fundusz alimentacyjny 654.204,38 zł 

• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 102.000, - zł 

• zasiłki pielęgnacyjne 1.650.744,08 zł 

• świadczenie pielęgnacyjne 2.290.593, - zł 

• zasiłki dla opiekuna 68.725, - zł 

• zasiłek specjalny opiekuńczy 126.572, -zł 

• świadczenie rodzicielskie 471.458,81 zł 

• za życiem 4.000, - zł 

Wspieranie rodziny: 

• na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 54.215,95 zł; 
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• na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 56.960,48 

zł; 

• na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 111 osób pobierających świadczenia 

rodzinne wydatkowano 210.144,78 zł;  

Asystenci rodziny 

W 2021r. tut. Ośrodek zatrudniał w zadaniowym systemie pracy dwóch asystentów 
rodziny, którzy łącznie pracowali z 28 rodzinami Problemami, z którymi asystenci spotykali się  
w rodzinach objętych wsparciem były: niskie umiejętności opiekuńczo – wychowawcze, brak 
pracy, niezaradność życiowa, konflikty z prawem, występowanie przemocy w rodzinie, problemy 
zdrowotne, problemy emocjonalne, niepełnosprawność, uzależnienia, niski poziom kompetencji 
społecznych, niewłaściwe relacje i więzi rodzinne, zaburzenia psychiczne. 

Koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 
Finansowanie pracy asystentów rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) –140.880,62 zł  
z czego gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 4.000 zł  
w ramach projektu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021”. 

Karta Dużej Rodziny 

W 2021 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. 

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, 

• obniżenie opłaty za wyżywienie w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Drezdenko w wysokości 50% miesięcznie, 

• całkowite zwolnienie z opłaty za zajęcia płatne w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, 

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

usługi, 

Łączna kwota wydatków na pomoc w ramach Karty Dużej Rodziny w roku 2021 wyniosła 71.501,50 

zł. 
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5.2. Środowiskowy Dom Samopomocy 

wykonanie budżetu.  

Dochody (źródła): 

• środki finansowe z budżetu wojewody – 592 331,00 zł 

• dodatkowe środki pozyskane na działalność bieżącą – 44 163,00 zł 

• środki z budżetu gminy – 10 000,00 zł 

Wydatki: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone 496 079,57 zł 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 342,00 zł 

• zakup art. biurowych, środków czystości – 6 565,69 zł 

• zakup paliwa do samochodu – 15 082,15 zł 

• zakup art. gosp. Dom., dekoracyjnych itp. – 16 097,28 zł  

• zakup art. do terapii zajęciowej – 10 838,93 zł 

• zakup licencji – 861,00 zł 

• zakup opału – 18 749,96 zł 

• zakup szaf, plotera laserowego – 15 289,99 zł 

• zakup art. spożywczych do zajęć terapeutycznych – 1 999,79 zł  

• energia elektryczna, woda – 4 742,23 zł 

• remont pieca i instalacji CO – 4 270,00 zł 

• usługi zdrowotne – 500,00 zł 

• usługi bankowe – 620,00 zł 

• usługi BHP – 1 476,00 zł 

• usługi informatyczne – 6 667,50 zł 

• usługi komunalne – 2 665,63 zł 

• multimedia – 1 847,28 zł 

• administrowanie danymi osobowymi – 3 600,00 zł 

• opieka autorska za programy RADIX – 3 202,92 zł 

• przegląd samochodu – 1521,82 zł 

• usługi pozostałe – 9 345,19 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 683,71 zł 

• podróże służbowe – 364,00 zł 

• opłata RTV, polisa ubezp. Samochodu – 4 625,20 zł 

• odpis na ZFŚŚ – 12 986,01 zł 

• opłata na trwały zarząd – 878,69 zł 

• szkolenia pracowników – 4 591,94 zł 

Zatrudnienie 

Kierownik - 1 etat, główny księgowy - 1/4 etatu, pracownik obsługi - 1/2 etatu, pracownicy 
merytoryczni: starszy technik fizjoterapii – 1 etat, terapeuta – specjalista reintegracji zawodowej 
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– 1 etat, starszy specjalista pracy socjalnej – 1 etat, instruktor terapii – ½ etatu, pracownik socjalny 
– zmiana stanowiska na – opiekun – 1 etat, opiekun (do lutego 2021 ¾ etatu) od 01.03.2021 – 1 
etat, opiekun – 1 etat.  

W 2021 w placówce wg wydanych decyzji w zajęciach uczestniczyło 34 osoby. Wydane 4 decyzje 
uchylające. Na koniec 2021r. stan uczestników – 30 osób. 

Kontynuowano prace nad adaptacja terenu obok placówki na rozbudowę ogrodu warzywno-
kwiatowego, w celu wzbogacenia oferty działalności ŚDS. 

Od listopada 2021 ŚDS w Drezdenku współpracuje z Ośrodkiem Terapii „Grunwald” Stanisław 
Bojkowski. W ramach współpracy w placówce co najmniej 2x w tygodniu przebywa terapeuta 
środowiskowy i świadczy usługi dla uczestników ich rodzin oraz opiekunów. 

W okresie od 18 października do 31 grudnia 2021 r. Gmina Drezdenko w porozumieniu z ŚDS w 
Drezdenku realizowała projekt w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym w 
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, finansowane ze 
środków PFRON w kwocie 66 023,36 zł. 

Od listopada 2021 ŚDS Drezdenko we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem odbiera żywność 
ze sklepów. 

5.3. Centrum Integracji Społecznej 

Przychody:  

• wpływy z usług - 644 098,80 zł (w tym ponad 99% środków na podstawie umów z Gminą 
Drezdenko) 

• pozostałe odsetki - 81,54 zł 

• dotacja przedmiotowa z budżetu - 187 256,83 zł 

• dotacje celowe z udziałem środków UE w ramach projektu - 209 389,53 zł 

Koszty: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 579 778,53 zł       

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50 457,99 zł       

• pozostałe koszty - 396 544,05 zł        

w tym: 

• benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczątki, artykuły budowlane, nawozy, 
worki na śmieci, czajnik, oprogramowanie AVG Internet, artykuły do remontu i naprawy, 
artykuły ogrodnicze, dysk przenośny, krzesła, czajnik, zestaw do podpisu    elektronicznego 
- 192 600,96 zł 

• zakup środków żywności - 56 783,58 zł 

• energia, gaz, woda - 11 465,57 zł 

• badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne - 5 940,00 zł 
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• prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, 
utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi 
informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników - 102 220,01 zł 

• usługi telekomunikacyjne - 2 594,76 zł 

• delegacje - 805,00 zł 

• ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, zaświadczenie, opłaty skarbowe - 6 735,92 zł 

• odpis na ZFŚS - 13 436,00 zł 

• podatek od nieruchomości - 2 411,28 zł 

• podatek od środków transportu - 1 170,00 zł 

• szkolenia pracowników - 380,97 zł 

Zatrudnienie. 

Ogólna liczba 8 osób; administracja: 4, instruktorzy: 2, pracownik socjalny:1, obsługa: 1.  

Liczba uczestników (średnioroczna) reintegracji społeczno-zawodowej: 41; 

Projekty. 

W 2021 roku realizowano projekt „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające 
się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracja uczestników w oparciu o koncepcję 
systemu standaryzacji i udziału osób z otoczenia – zwiększona zdolność do zatrudnienia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integracja środowiska będącego 
otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, wzmacnianie istniejących CIS-ów. 

 

 

6. Rynek pracy.  

Struktura bezrobocia. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie strzelecko-drezdeneckim na koniec 
grudnia 2021 r. wynosiła 1566 osób. Stopa bezrobocia dla powiatu – 9,3 % (w lubuskim – 4,5%). 

Liczba zrejestrowanych bezrobotnych w Gminie Drezdenko na koniec 2021 r. wyniosła 511 
osób, w tym 65 z prawem do zasiłku. W poddziale na miejsce zamieszkania 310 w mieście i 201 
na wsi. W podziale wg płci bezrobotnych – kobiety 281 osób a mężczyźni 230 osób. Liczba 
zarejestrowanych w ciągu 2021 roku bezrobotnych (wpływ) wyniosła 997 osób. W tym okresie 
liczba wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (odpływ) wyniosła 1035 osób, w tym z tytułu 
zatrudnienia 601 osób. Największy „odpływ” bezrobotnych nastąpił w miesiącach marzec- 
czerwiec 2021 r. 
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Liczba bezrobotnych w zależności od wieku Liczba bezrobotnych w zależności od 
wykształcenia 

 

Najwięcej zrejestrowanych bezrobotnych w Gminie Drezdenko pozostaje bez pracy 
powyżej 12 miesięcy, najmniej do 1 miesiąca. Według stażu pracy najwięcej bezrobotnych posiada 
od 1 do 5 lat stażu pracy, a najmniej bezrobotnych powyżej 20 lat stażu pracy.  

Na terenie powiatu było zarejestrowanych 179 osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami co 
stanowi 11,4% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Główna przyczyną niesprawności 
osób bezrobotnych były schorzenia narządu ruchu. 

Skuteczność działań aktywizujących osoby bezrobotne. 

Liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w Gminie Drezdenko wyniosła 719 
zgłoszonych ofert. Liczba skierowanych do pracy w Gminie Drezdenko wyniosła 194 osoby, liczba 
zatrudnionych 23. 

W ramach wybranych form aktywizacji zawodowej skierowano w 2021 roku w Gminie Drezdenko: 

• prace interwencyjne 23 osoby; 

• roboty publiczne – 7 osób; 

• prace społecznie-użyteczne – 12 osób; 

• udzielono dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - 31 osób; 

• dofinansowano wyposażenie/doposażenie/utworzenie miejsc pracy – 19 stanowisk; 

• organizacja staży – ogółem zawarto 430 umów w sprawie organizacji stażu z podmiotami 
na terenie powiatu i skierowano na staże 441 osób, z których 71% stanowiły kobiety. 
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Zatrudnienie cudzoziemców w gminie. 

W ramach oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy zatrudniono na terenie Gminy 
Drezdenko 571 cudzoziemców a na podstawie wniosków o zatrudnienie na prace sezonową 520 
osób. 

Pomoc dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19. 

W 2021 roku kontynuowano pomoc dla przedsiębiorców w związku ze skutkami COVID-19.  
Wysokość pomocy udzielonej przez PUP w 2021 r. dla przedsiębiorców na terenie całego powiatu 
wyniosła ponad 5 mln zł. 

7. Gospodarka i rolnictwo  

Ład przestrzenny – wykonanie lub zlecenie wykonania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennej i zmiany w studium; 

W 2021 roku nie uchwalono nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Zlecono wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie Osów, w miejscowości Drezdenko, w obrębie Niegosław oraz zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niegosław. Zlecono wykonanie zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w części 
obrębu Osów.  

Gospodarka nieruchomościami: 

łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 
935,3042 ha. W tym znajdują się między innymi: 

• grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 67,3808 ha, 

• grunty przekazane w trwały zarząd – 19,5494 ha, 

• grunty przekazane w użytkowanie – 6,1585 ha, 

• grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,3524 ha 

W 2021 r. dokonano sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienionych nieruchomości: 

• działka niezabudowana nr 1514 o pow. 0,0244 ha położona w obrębie Drezdenko; 

• działka niezabudowana nr 313/3 o pow. 0,1391 ha i udział 1/3 części we współwłasności 
działki nr 313/1 o powierzchni 0,1175 ha położonych w obrębie Gościm; 

• działka niezabudowana nr 313/2 o pow. 0,1633 ha i udział 1/3 części we współwłasności 
działki nr 313/1 o powierzchni 0,1175 ha położonych w obrębie Gościm; 

• działka niezabudowana nr 65/5 o pow. 0,1286 ha położona w obrębie Stare Bielice; 

• działka niezabudowana nr 60/7 o pow. 0,1527 ha położona w obrębie Niegosław; 

• działka niezabudowana nr 60/8 o pow. 0,1406 ha położona w obrębie Niegosław; 

• działka niezabudowana nr 60/9 o pow. 0,1305 ha położona w obrębie Niegosław; 

• działka niezabudowana nr 1238/10 o pow. 0,0875 ha położona w obrębie Drezdenko; 

• działka niezabudowana nr 1300/8 o pow. 0,4264 ha położona w obrębie Drezdenko; 
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• działka zabudowana nr 209/48 o pow. 0,8703 ha położona w obrębie Trzebicz. 

W drodze bezprzetargowej dokonano sprzedaży działki niezabudowanej nr 743/15 o pow. 0,0153 
ha położonej w obrębie Drezdenko z przeznaczeniem na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz działki zabudowanej stacją transformatorową 
nr 197/1 o pow. 0,0078 ha położonej w obrębie Drezdenko. 

Ponadto dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Drezdenka na 
rzecz najemców: 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 5 przy ul. Pułaskiego w Drezdenku;  

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 30 przy ul. Niepodległości w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 15 przy ul. Niepodległości w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 14B przy ul. Żeromskiego w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 27 przy ul. Niepodległości w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 1 przy ul. Dworcowej w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 31 przy ul. Niepodległości w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 14B przy ul. Żeromskiego w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 1 przy ul. Dworcowej w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 84 przy ul. Podgórnej w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 6 przy pl. Wileńskim w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 7 przy ul. Krakowskiej w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 9 przy pl. Wolności w Drezdenku; 

• lokal mieszkalny poł. w budynku nr 8 przy ul. Kościuszki w Drezdenku; 

• 2 lokale mieszkalne poł. w budynku nr 10 przy ul. Lwowskiej w Drezdenku; 

Osiągnięty dochód z tytułu zbycia nieruchomości wyniósł: 1 598 044,23 zł. 

Działalność gospodarcza 

W 2021 r. liczba zarejestrowanych nowych podmiotów wyniosła 115. Branże najchętniej 
wybierane przez  podmioty rejestrujące działalność to: wykonywanie pozostałych robót 
budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji elektrycznych; konserwacja i naprawa 
pojazdów samochodowych; sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; 
sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli; 
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; transport 
drogowy towarów; niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 
fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. 

W 2021 r, wyrejestrowane zostały  53 podmioty prowadzące działalność w następujących  
branżach: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, sprzedaż 
detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, 
niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, wykonywanie pozostałych 
robót budowlanych wykończeniowych, praktyka pielęgniarek i położnych, produkcja papieru 
falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, sprzedaż detaliczna artykułów 
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używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, transport drogowy towarów, pozostała 
działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

W 2021 r. – liczba wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej wyniosła 95. Wpływ 
na zwiększenie wniosków o zawieszenie działalności gospodarczych miał niewątpliwie panujący 
stan pandemii COVID 19 i wprowadzone przez rząd ograniczenia. 

Rolnictwo  

Liczba gospodarstw rolnych osób fizycznych wg powierzchni 

Lp. Klasa wielkości Liczba gospodarstw ha fizyczne 

1. powierzchnia od 1,01 do 2 ha 486 685,7153 

2. powierzchnia od 2,01 do 5 ha 428 1 348,4273 

3. powierzchnia od 5,01 do 7 ha 107 629,7992 

4. powierzchnia od 7,01 do 10 ha 92 768,2182 

5. powierzchnia od 10,01 do 15 ha 92 987,9655 

6. powierzchnia powyżej 15,01 ha 102 3 553,0185 

8. Ochrona środowiska i przyroda. 

Ochrona środowiska. 

W 2021 r. wydano 11 decyzji środowiskowych: 

LP. Znak Inwestycja pn. Inwestor 

1. GG.6220.1.2021 „Budowa hali produkcyjnej z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym utwardzenie 
powierzchni produkcyjno-
magazynowej” 
Dz. 209/2, 209/3, 209/4 i 
209/16 obręb Trzebicz 

SOBEX Spółka z o.o., ul. Poznańska 
62, Trzebicz, 66-530 Drezdenko 
Decyzja wydana 26.03.2021 

2. GG.6220.4.2021 „Budowa Elektrowni 
Słonecznej „Osów IV” wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
zlokalizowanej na działce nr 
496/17 o mocy do 25 MW 
(obręb Osów), gmina 
Drezdenko” 

Polska Energia Odnawialna Marcin 
Szlaps, siedziba Kokoszczyn, ul. 
Szeroka 8, 62-080 Tarnowo 
Podgórne 
 
Decyzja wydana 24.11.2021 

3. GG.6220.5.2021 „Budowa hali produkcyjnej z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym utwardzenie 

SOBEX Spółka z o.o., ul. Poznańska 
62, Trzebicz, 66-530 Drezdenko 
Decyzja wydana 29.04.2021  
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powierzchni produkcyjno-
magazynowej” 
Dz. 211, 212, 213, 214, 215/1, 
215/3, 215/4, 216 obręb 
Trzebicz 

4. GG.6220.11.2021 „Realizacja stacji demontażu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, punktu do 
zbierania odpadów w tym 
złomu oraz odzysku odpadów 
kabli na działkach  
nr 920/2 i 959/5 obręb 
Drezdenko” 

Metal Recykling Luty Agnieszka 
Jenek, ul. Aleja Piastów 23, 66-530 
Drezdenko 
 
Decyzja wydana 09.12.2021 

5. GG.6220.8.2020 „Budowa Elektrowni 
Słonecznych „Osów II” wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
zlokalizowanych na działkach 
nr 483/4 oraz 483/5 o mocy do 
5MW (obręb Osów), gmina 
Drezdenko” 

Polska Energia Odnawialna Marcin 
Szlaps, siedziba Kokoszczyn, ul. 
Szeroka 8, 62-080 Tarnowo 
Podgórne 
 
Decyzja wydana 14.01.2021 

6. GG.6220.10.2020 „Budowa farmy 
fotowoltaicznej o mocy do 1 
MW wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na działce o nr 
ewid. 153/6 obręb Rąpin, 
gmina Drezdenko” 

Pro Vento Energia Sp. z o.o., 
siedziba: ul. Grunwaldzka 4/10, 85-
236 Bydgoszcz 
 
Decyzja wydana 18.03.2021 r. 

7. GG.6220.11.2020 „Budowa Elektrowni 
Słonecznej „Osów III” wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na 
działkach nr 468, 464, 465 
(obręb Osów) oraz 54/2, 55/3 
(obręb Trzebicz Nowy) o mocy 
do 8 MW w gminie Drezdenko” 

RES 3 Sp. z o.o., siedziba ul. 
Puławska 2, 02-566 Warszawa 
 
Decyzja wydana 11.05.2021 r. 

8. GG.6220.13.2020 „Realizacja stacji demontażu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji”. Dz. 1306 obręb 
Drezdenko 

FIFICAR s.c. Karolina Jędrzejczak, 
Łukasz Jędrzejczak 
Siedziba ul. Sienkiewicza 3c/24, 66-
530 Drezdenko 
Decyzja wydana 12.01.2021 r. 

9. GG.6220.14.2020 „Budowa dwóch farm 
fotowoltaicznych z 
infrastrukturą towarzyszącą, 
każda o mocy do 1MW, na 

Pro Vento Energia Sp. z o.o., 
siedziba: ul. Grunwaldzka 4/10, 85-
236 Bydgoszcz 
 
Decyzja wydana 14.04.2021 r. 



42 

 

działce o nr ewid. 177/1 obręb 
Kosin, gmina Drezdenko” 

10. GG.6220.18.2020 „Realizacja stacji demontażu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji oraz punktu do 
zbierania odpadów w tym 
złomu na dz. 1304/6 obręb 
Drezdenko” 

PHU Marcin Misiołek siedziba 
Piotra Skargi 16, 66-530 Drezdenko 
 
Decyzja wydana 10.05.2021 r. 

11. GG.6220.20.2020 „Budowa farmy 
fotowoltaicznej Niegosław o 
łącznej mocy do 70 MW na 
działkach ewidencyjnych nr 
564/11, 567/3, 567/10, 572/2, 
578/1 obręb Niegosław, gmina 
Drezdenko, powiat strzelecko-
drezdenecki, woj. lubuskie” 

PGE Energia Odnawialna S.A., 
siedziba ul. Ogrodowa 59A, 00-876 
Warszawa 
 
Decyzja wydana 22.12.2021 r. 

Na podstawie uchwały nr XLIII/251/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 maja 2021 
r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 
Drezdenko na wymianę istniejącego starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła  
w lokalach i budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Drezdenko na rok 2021” 
udzielono 14 dotacji osobom fizycznym w łącznej wysokości 35 000 zł na zmianę źródła ciepła. 
Zlikwidowanych zostało 21 starych źródeł ciepła (pieców co i pieców kaflowych), zamontowano 
11 pieców gazowych, 1 piec elektryczny i 2 piece na paliwa stałe.  

Usuwanie azbestu 

Przeprowadzono zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”, na realizację którego otrzymano 
dotację w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 –2023. Łącznie 
unieszkodliwiono: 14,56 Mg (925,19 m/2) odpadów azbestowych. Usunięto 9,06 Mg (557,93 m/2) 
azbestu bez demontażu oraz 5,5 Mg (367,25 m/2) azbestu z demontażem. Azbest został usunięty 
z 17 nieruchomości (5 z demontażem, 12 luzem). Koszt usunięcia azbestu wyniósł 9.011 zł brutto. 
Dotacja wyniosła 3.337 zł. 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 35 pomników przyrody, w tym:  

• na terenie miasta 8 ożywionych pomników przyrody: lipa drobnolistna, 3 dęby 
szypułkowe, aleja platanów klonolistnych, dwie grupy cisów pospolitych, żywotnik 
olbrzymi. 1 pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy umiejscowiony na wysepce 
skrzyżowania z drogą do Krzyża Wlkp.;  

• na terenach wiejskich 26 pomników przyrody ożywionej: aleja modrzewi, 4 buki pospolite, 
daglezja, 11 dębów szypułkowych, 3 dęby bezszypułkowe, żywotnik olbrzymi, klon 
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zwyczajny, wiąz pospolity, kasztanowiec zwyczajny, 2 jesiony wyniosłe, cis pospolity, lipa 
drobnolistna, skupisko wydm położonych na południowym brzegu jeziora Łubowo 
(Zagórze). 

W 2021 r. przeprowadzono weryfikację wszystkich pomników przyrody znajdujących się 
na terenie gminy pod kątem zdiagnozowania ich stanu, określenia koniecznych do wykonania 
zabiegów pielęgnacyjnych oraz zabiegów poprawiających estetykę i wygląd, określenia zagrożeń 
(odłamanie konaru, gałęzi i spowodowanie szkód), które mogą stanowić drzewa w złym stanie 
(zamierające oraz martwe), sprawdzenia kompletności wymaganych oznakowania. 

W trakcie weryfikacji ustalono, że większość pomników przyrody (drzewa) są w bardzo 
dobrej lub dobrej kondycji i nie wymagają zabiegów – są to drzewa o imponującym wyglądzie  
i rozmiarach, w pełnej dojrzałości, posiadające pokrój charakterystyczny dla danego gatunku.  
4 drzewa wymagały przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, ich koszt wyniósł 3.240 zł. 
Ustalono również, że brakuje 20 sztuk tabliczek informacyjnych. Koszt wykonania tablic wyniósł 
1162 zł.  

Wycinka drzew 

W 2021 r. wydano 17 osobom prawnym zezwolenia na usunięcie drzew oraz przyjęto 68 
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych.  

Na podstawie złożonych przez Gminę Drezdenko wniosków do Starosty Strzelecko-
Drezdeneckiego oraz do Lubuskiego Konserwatora Zabytków, gmina uzyskała zezwolenie na 
usunięcie ok. 120 drzew (gatunki drzew do wycinki to m.in.: klon pospolity, brzoza brodawkowata, 
buk, jesion, dęby, głóg, wiąz, topola, robinia akacjowa, kasztanowiec zwyczajny, sosna zwyczajna, 
olcha, świerk pospolity, orzech. Lokalizacja drzew do wycinki to teren Drezdenka oraz Niegosław, 
Zagórze, Lubiewo, Klesno, Karwin, Lubiatów, Gościm, Grotów, Górzyska, Goszczanowo. 
Przesłankami do usunięcia drzew były głównie zły stan zdrowotny drzew lub ich całkowicie 
obumarcie oraz stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla bezpieczeństwa 
ludzi i mienia. 

Promocja ekologiczna 

W 2021 r. z okazji Dni Ziemi zorganizowano na Placu Wileńskim wystawę plakatów 
promujących ekologiczny tryb życia. W trakcie wystawy mieszkańcom Drezdenka rozdawano 
również torby wielokrotnego użytku. Ponadto w dniu 16.04.2021 r. gmina zawarła umowę z firmą 
„MIASTOSTRADA Jan Tondera” na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym  
i druku materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami 
komunalnymi. W ramach zawartej umowy wykonano magnesy oraz notatniki promujące 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Kwota poniesiona z w/w tytułu wyniosła 2 120 zł 
brutto. 

Ochrona powietrza 

W 2021 r. na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Zielonej Górze rozszerzono zakres 
działania punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” działającego  
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w Urzędzie Miejskim. Punkt udziela mieszkańcom gminy porad w zakresie możliwości skorzystania 
z Programu „Czyste Powietrze”, pomaga w wypełnianiu wniosków jak i rozliczeniu dotacji.  
W ramach porozumienia Gmina Drezdenko otrzymała dotację na prowadzenie punktu jak  
i edukację mieszkańców (30 tys. zł na rok prowadzenia punktu). W ramach edukacji 
przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców (3 spotkania), zakupiono 700 szt. ulotek  
i zapewniono ich częściową dystrybucję, sporządzono spot internetowy oraz zakupiono roll-up  
i tablice informacyjne. 

Ochrona zwierząt 

W 2021 r. realizowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2021 roku, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej  
w Drezdenku. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie powierzenia zadania 
publicznego Gminie Piła w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Gmina Drezdenko zawarła porozumienie z Gminą 
Piła. Zwierzęta bezdomne pochodzące z terenu Gminy Drezdenko utrzymywane są w schronisku 
dla zwierząt „Miluszków”.  

W 2021 r. z terenu gminy wyłapano i oddano do schroniska 5 psów oraz 2 koty. Do adopcji 
trafiło 5 psów i 5 kotów. Jeden kot został poddany eutanazji, jeden pies padł. 10 zwierząt zostało 
wysterylizowanych/ wykastrowanych w schronisku. Na koniec 2021 r. w schronisku przebywały 
32 psy i 1 kot. Na koniec poprzedniego roku w schronisku było 33 psów i 5 kotów. 

Wydatki z podziałem na poszczególne zadania: 

LP. ZADANIE/UMOWA KOSZT 

1. Utrzymanie zwierząt w pilskim schronisku dla zwierząt „Miluszków” 203.801 zł 

2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych, które ucierpiały w wypadkach 
drogowych oraz zwierząt dzikich – MÓJ PIES Jolanta Krysiak 

20.850 zł 

3. Zapewnienie opieki zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń 
drogowych – Gabinet Weterynaryjny Eugeniusz Węgrzyn (opłata ryczałtowa 
- 5 958,82 zł oraz leczenie zwierząt, które wymagały rozszerzonych zabiegów 
weterynaryjnych, wybiegających poza podstawowy zakres usług – 7 
dodatkowych umów) 

15.554 zł 

4. Realizacja programu sterylizacji/kastracji zwierząt, programu czipowania 
zwierząt, leczenie kotów wolnożyjących, usypianie ślepych miotów, 
mastektomia  

28.037 zł 

5. Zapewnienie zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym 4.922 zł 

6. Kupno karmy dla kotów w celu dokarmiania kotów wolnożyjących 577,36 kg 3.255 zł 

7. Kupno klatki pułapki, klatki transportowej oraz 2 budek dla kotów 
wolnożyjących 

1.690 zł 
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Zabiegi weterynaryjne. 

 Zabieg szt. kwota 

sterylizacja kotki 165 16.500 zł 

kastracja kocura 43 2.580 zł 

sterylizacja suki 18 3.700 zł 

kastracja psa 17 1.990 zł 

leczenie kota 42 1.470 zł 

zwalczanie pasożytów (koty) 61 645 zł 

czipowanie wraz z wpisem do bazy SAFE ANIMAL 36 900 zł 

szczepienie przeciw wściekliźnie 4 120 zł 

odrobaczanie psa 1 12 zł 

usypianie ślepego miotu 15 120 zł 

eutanazja wraz z utylizacją zwłok 0 0 zł 

  402 28.037 zł 

Usługa dotycząca zbierania padliny zwierząt z gruntów gminnych w tym z pasa drogowego 
dróg gminnych była realizowana przez firmę MADOLIN GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Młodolinie. 
Łącznie przeprowadzono 9 akcji zbiórki padliny (zarówno zwierząt domowych i dzikich) na łączną 
kwotę za transport i utylizację 3.917 zł. 

9. Infrastruktura i gospodarka komunalna  
9.1. Drogi 

Długość dróg gminnych:  

• Miasto – 29,314 km; nawierzchnia bitumiczna – 16,223 km, utwardzona – 8,345 km, 
gruntowa – 4,746 km. 

• Gmina – 71,646 km; nawierzchnia bitumiczna – 22,206, utwardzona – 11,849 km, 
gruntowa – 42,859 km. 

Na remonty dróg gminnych wydatkowano 389.456 zł, w tym: 

• remonty dróg gruntowych - 384.524 zł (Drezdenko, Lubiewo, Niegosław, Stare Bielice, 
Zielątkowo, Goszczanowiec, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Rąpin, Drawiny) 

• naprawa i regulacja studni kanalizacji deszczowej na ulicy Piłsudskiego w Drezdenku – 
2.226 zł 

• naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej – 2.706 zł 

Prace utrzymaniowe na drogach gminnych: 

Utrzymanie dróg gminnych – 646.371 zł, w tym: 

• zimowe utrzymanie dróg – 222.249 zł 

• zakup znaków drogowych – 13.532 zł 

• zakup sorbentu – 1.066 zł 
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• zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 6.888 zł 

• zakup wiat przystankowych – 10.961 zł 

• dzierżawy gruntów – 3.972 zł 

• bieżące prace 127.980 zł 

• utrzymanie, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 26.012 zł 

• pomiary widoczności przejazdów kolejowych – 1.820 zł 

• przeglądy 5-letnie dróg i mostów – 13.284 zł 

• malowanie oznakowania poziomego – 112.313 zł 

• czyszczenie rowu przydrożnego – 3.813 zł 

• wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową – 5.289 zł 

• inspektor nadzoru – 7.844 zł 

• projekty organizacji ruchu – 6.150 zł 

• mapy do celów projektowych - 117 zł 

• wykonanie banerów na wiaty przystankowe - 480 zł 

Remonty dróg wewnętrznych gruntowych – 267.955 zł (Drezdenko, Modropole, Lubiewo, 
Drawiny, Gościm, Trzebicz, Trzebicz Nowy, Trzebicz Młyn, Karwin, Rąpin, Marzenin, Górzyska, 
Niegosław, Grotów, Goszczanowiec, Osów) 

Karczowanie pni obręb Radowo– 1.230 zł 

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych – 10.000 zł 

9.2. Gospodarka mieszkaniowa 

• liczba mieszkań komunalnych: 406 (w tym 22 umowy na najem lokalu z czynszem 
socjalnym); 

• ilość sprzedanych lokali mieszkalnych: 16 za kwotę 261 657,70 zł; 

• kwota wydatkowana na remont gminnego zasobu mieszkaniowego: 896 565,88 zł; 

• ilość mieszkań zasiedlonych w 2021 r.: 5. 

9.3. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

Długość sieci wodociągowej: 

• magistrala przesyłowa - 13,6 km 

• sieć rozdzielcza - 108,20 km 

Stopień zaopatrzenia mieszkańców w wodę wynosi - 91% 

Długość wybudowanej i wyremontowanej sieci wodociągowej i ilość przyłączy w 2021 r. 

• sieć wybudowana przez gminę (ul. Makowa, Plac Sportowy) – 391,19 mb; 

• ilość przyłączy wodociągowych wybudowanych - 62 szt. 

• ilość ujęć wód podziemnych - 5 szt. (Drezdenko obręb Radowo, Stare Bielice, Drawiny, 
Modropole, Lubiatów); 

• stan ujęć wód podziemnych - dobry. 
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Zadania wykonywane na sieci: 

• na sieci wodociągowej były wykonywane tylko remonty bieżące; 

• dokonano wymiany rury DN 300 na działce nr 213/6 położonej w Drezdenku - wartość 
remontu 24.600 zł, 

• została naprawiona studnia przy ul. Lema - wartość remontu ok. 20.000 zł. 

9.4. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków komunalnych. 

Oczyszczalnia ścieków biologiczna o wielkości oczyszczania ścieków 5600m³/dobę jest 
zlokalizowana w Drezdenku przy ul. Łąkowej, oczyszcza ścieki z terenu miasta Drezdenka, Osowa 
i Trzebicza. Na terenie gminy funkcjonują 170 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz 1597 
zbiorniki bezodpływowe.  

Roczna ilość oczyszczonych ścieków to 572 tys. m³, z czego 44 tys.m³ jest dowożonych 
beczkami asenizacyjnymi.  

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 69,6 km. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada ok. 60 
% mieszkańców gminy. 

W 2021 r. Gmina wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej w Drezdenku przy Placu 
Sportowym o długości 60,12 mb. Wybudowane zostało 38 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

9.5. Gospodarka odpadami 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Rada Miejska w Drezdenku dostosowała akty prawa miejscowego do wymogów 
ustawodawcy. Najważniejsze zmiany dotyczyły: 

• objęcia nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi; 

• pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna liczba osób objętych deklaracjami dla opłaty z tytułu 
gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 13 502 osób. Systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi objętych było 81,20 % mieszkańców naszej gminy w stosunku do ilości 
osób zameldowanych na terenie gminy Drezdenko. Poniżej tabele obrazujące ilość osób 
zameldowanych i objętych deklaracją w podziale na miasto i wieś: 
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liczba 
mieszkańców 
zameldowanych 

16 629 udział % 

 liczba 
mieszkańców 
objętych 
deklaracją 

13 502 udział % 

        
miasto 9 576 57,59  miasto 7 764 57,50 
       
wieś 7 053 42,41  wieś 5 738 42,50 

Ilość odebranych w 2021 r. odpadów komunalnych z terenu gminy (w ramach gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, umów zawartych przez przedsiębiorców świadczących 

usługi odbioru odpadów z podmiotami, podmiotów zbierających odpady komunalne), 

przedstawia się następująco: 

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych* 
[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4 600,3920 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 213,4140 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 314,3340 

15 01 07 Opakowania ze szkła 294,9840 

15 01 04 Opakowania z metali 34,8247 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacje  518,0960 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 111,8600 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 301,2800 

Razem 6 389,1847 

* bez odpadów przyjętych w PSZOK-u  

W porównaniu z rokiem 2020 zwiększyła się ilość odpadów zbieranych i odebranych w sposób 
selektywny, tj. o: 

• 34,3155 Mg ilość zebranych opakowań z papieru i tektury; 

• 40,637 Mg ilość zebranych opakowań z tworzyw sztucznych; 

• 43,283 Mg ilość zebranych opakowań ze szkła.  
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W 2021 r. Gmina osiągnęła następujące poziomy:  

Wskaźnik Osiągnięty przez 
Gminę poziom w 

roku 2021 

Wymagany 
poziom 

Uwagi 

poziom przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu 
odpadów komunalnych 

20,49 % wymagany poziom 
– 

≥ 20 % 

osiągnięto 
wymagany 

poziom 

poziom ograniczenia odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji 

25,44 % wymagany poziom 
≤ 35% 

osiągnięto 
wymagany 

poziom 

Na terenie gminy Drezdenko funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest przy ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku. W 2021 
r. PSZOK prowadzony był przez PGKiM Spółkę z o.o. W 2021 r. mieszkańcy gminy Drezdenko oddali 
do PSZOK- u następujące odpady: 

Kod 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odpadów komunalnych Masa odpadów 
komunalnych 
zebranych w 
PSZOK [Mg] 

17 09 04 Zmieszane odpady budowlane 168,280 

17 01 01 Gruz 17,6600 

20 01 32 Leki inne niż wymienione 20 01 31 0,3470 

16 01 03 Zużyte opony 54,8600 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20,3200 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne 
składniki 

23,2580 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 

11,8970 

Razem 296,6220 

W 2021 r. Gmina Drezdenko wyłoniła najkorzystniejszą ofertę cenową i podpisała umowę 
z PGKiM Spółką z o.o. w Drezdenku na likwidację dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na 
terenie Gminy. W ramach zawartej umowy skierowano do ww. przedsiębiorstwa pięć zleceń na 
likwidację nielegalnych składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Wszystkie 
zlecenia dotyczyły nielegalnych składowisk zlokalizowanych na terenie miasta Drezdenka 

Ilość usuniętych w ramach likwidacji dzikich wysypisk odpadów, przedstawia się następująco:  

Kod usuniętych 
odpadów 

Rodzaj usuniętych odpadów Masa usuniętych odpadów 
[Mg] 

20 03 01 Odpady komunalne zmieszane 22,72 

16 01 19 Części samochodowe 4,86 

Razem 27,58 
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Jednocześnie, wystosowano 8 wezwań do właścicieli nieruchomości do usunięcia 
odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. W wyniku wystosowanych wezwań 
wszyscy właściciele nieruchomości uprzątnęli zalegające odpady. 

9.6. Utrzymanie czystości i porządku w gminie 

W 2021 r. usługi w zakresie sprzątania miasta i terenów wiejskich świadczone były przez 
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku.  

W celu bieżącego utrzymania czystości wykonywano następujące prace:  

oczyszczanie ulic, chodników i pozostałych terenów stanowiących własność Gminy, zbieranie 
zalegającego piasku i innych nieczystości przy krawężnikach dróg gminnych, usuwanie 
zachwaszczeń z jezdni, chodników oraz pasów zieleni, zbieranie nieczystości stałych, grabienie 
liści oraz mechaniczne zamiatanie ulic.  

Gmina zawarła również umowę z firmą ENERIS SUROWCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach na 
odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych znajdujących się min.: na skwerach zieleni, 
placach zabaw, terenach rekreacyjnych oraz pasach drogowych.  
Kwota wydatkowana przez Gminę na utrzymanie czystości wyniosła - 96.970 zł + 136.259 zł 
(odbiór odpadów) = 233.229 zł.  

Utrzymaniem zieleni w mieście i na terenach wiejskich w 2021 r. zajmowało się również Centrum 
Integracji Społecznej w Drezdenku.  

W ramach bieżącego utrzymania zieleni wykonano w pasach drogowych i na skwerach zieleni 
następujące prace:  

• pas drogowy: koszenie poboczy dróg na terenie miasta i gminy, koszenie ścieżki rowerowej 
od Drezdenka do Trzebicza, podlewanie kwiatów w donicach stojących i wiszących na 
terenie miasta, usuwanie drzew zakrzaczenia w pasach drogowych, cięcia sanitarne  
i pielęgnacyjne;  

• skwery zieleni: wykonanie bieżące utrzymanie w czystości skwerów zieleni na terenie 
miasta Drezdenka, przygotowanie rabat pod nasadzenia kwiatów, nawożenie, plewienie, 
sadzenie kwiatów i krzewów, koszenie trawy na skwerach, cięcia i formowanie krzewów, 
wycinka drzew, nawadnianie trawników i ukwieceń, kontrola urządzeń i wyposażenia 
znajdującego się na skwerach zieleni.  

Kwota wydatkowana przez Gminę na utrzymanie zieleni to 439.676 zł 

9.7. Targowisko i hale targowe 

Targowisko gminne położone jest przy Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku. Funkcjonuje na 
podstawie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska. W 2021 r. czynne było we wtorki 
i piątki od godziny 6.00 do 14.00 z wyjątkiem świąt. Teren nieruchomości dzierżawiony jest od 
Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „SCH” w Drezdenku. Zgodnie z uchwałą Nr 
XLV/265/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
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regulaminu targowiska gminnego wyznaczono nowe zasady i tryb korzystania z targowiska  
w Drezdenku (dostosowane do obowiązujących przepisów prawa). 

Koszty utrzymania targowiska wyniosły 68.875 zł (w tym m.in. koszty bieżącego utrzymania 
czystości i porządku na targowisku gminnym, obsługi toalety, dzierżawy nieruchomości).  
Ze względu na art. 31 zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych w 2021 r. nie była pobierana opłata targowa. 

9.8. Cmentarze na terenie gminy i ich utrzymanie. 

Na terenie gminy znajdują się cztery cmentarze: 

• w Drezdenku przy ul. Kopernika, 

• w Trzebiczu, 

• w Gościmiu, 

• w Goszczanowcu. 

Powierzchnia cmentarzy wynosi 76.900 m2. Zarządcą i administratorem cmentarzy jest PGKiM 
Sp. z o.o. w Drezdenku. Do zadań zarządcy należy między innymi: 

• utrzymanie czystości i porządku sanitarnego na cmentarzach; 

• wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych; 

• wycinka drzew; 

przestrzeganie przepisów określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach  
i chowaniu zmarłych, w sprawie prowadzenia ewidencji grobów, w sprawie wymagań jakie muszą 
spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków; 

• pobieranie i przekazywanie do gminy opłat za usługi cmentarne i za korzystanie  
z cmentarzy zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Burmistrza Drezdenka; 

• utrzymanie obiektów, urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie cmentarzy we 
właściwym stanie technicznym. 

Dochód z opłat cmentarnych oraz z opłat za korzystanie z cmentarzy na podstawie 
obowiązujących przepisów wyniósł 376.704, - zł (opłaty za: utrzymanie cmentarza, wykup miejsca 
pochówku, zużycie wody na 20 lat, dochowanie osoby w grobie głębinowym lub grobowcu, 
rezerwację miejsca pochówku na cmentarzu, zezwolenie na ustawienie nagrobka, rozebranie 
nagrobka, złożenie nagrobka, wjazd firm pogrzebowych na cmentarz, nadzór nad innymi 
podmiotami wykonującymi usługi pogrzebowe, ekshumacje). 

Wydatki z budżetu gminy związane z utrzymaniem cmentarzy wyniosły 677.376, - zł  
(w tym m.in. na utrzymanie czystości i porządku sanitarnego na cmentarzach, wywóz  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wycinkę drzew, utrzymanie obiektów, urządzeń  
i instalacji znajdujących się na terenie cmentarzy, przeglądy stanu technicznego obiektów 
budowlanych). 
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9.9. Utrzymanie urządzeń komunalnych 

      W roku 2021 Gmina Drezdenko w ramach utrzymania urządzeń komunalnych stanowiących 
własność gminy, a położonych w granicach administracyjnych miasta Drezdenko przeprowadziła 
konserwację urządzeń (rowy) przy ul. Długiej, Transportowej, Towarowej, Pogodnej, Kolejowej  
i Przemysłowej. Na to zadanie z budżetu gminy wydatkowano kwotę 28.275 zł. 

10. Informacja o realizacji strategii, polityk, programów. 

Strategia Rozwoju Gminy Drezdenko 

W grudniu 2021 roku został przedstawiony Końcowy raport o stanie realizacji strategii 
rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2014-2020. Wskazane w Strategii cele i kierunki działania 
zostały w latach 2014-2020 zrealizowane w różnym stopniu. Najpełniej zrealizowano kierunki 
działania w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług edukacyjnych, zdrowotnych  
i wyłączenia społecznego oraz zwiększenia poziomu partycypacji i zaangażowania społecznego. 
Cel strategiczny dotyczący dostępu do wysokiej jakości infrastruktury publicznej i poszanowania 
potrzeb środowiska naturalnego został częściowo zrealizowany. Także cel strategiczny – wzrost 
przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz innowacyjności w rolnictwie i sektorze MŚP został  
w niewielkim stopniu zrealizowany, szczególnie kierunki działania: rozwój rolnictwa zamawianego 
i ekorolnictwa; promocji współpracy i współpraca gospodarstw rolnych z instytucjami otoczenia 
biznesu, organizacjami naukowo-badawczymi w zakresie innowacji w rolnictwie. Nie została 
nawiązana współpraca z regionalną, prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu, wspierającą 
rozwój przedsiębiorstw. Cel strategiczny - wzrost efektywności zarządzania w samorządzie 
lokalnym oraz rozwój współpracy z otoczeniem został osiągnięty, ale wskazany jest dalszy rozwój 
i działania we wskazanych kierunkach. Należy zaznaczyć, że planowane w strategii cele 
zawierające rozwój odnawialnych źródeł energii, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej czy dostępu 
do e-usług zostały zrealizowane w stopniu niewystarczającym. Stawiane przez mieszkańców 
wymagania a także coraz radykalniejsze regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego stanowią poważne wyzwanie dla władz samorządowych Gminy Drezdenko. Dotyczy 
to również dostępności społeczeństwa do nowoczesnych e-usług świadczonych przez 
administrację samorządową. 

Strategię Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2021-2027 Rada Miejska przyjęła 7 września 
2021 r. Prace nad Strategią rozpoczęto w czerwcu 2020 roku. Proces tworzenia Strategii 
poprzedzono analizą sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, którą pogłębiono podczas 
warsztatów strategicznych oraz badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu i wrześniu 
2020 roku. Przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców wskazują, że kluczowe dla 
rozwoju i wymagające interwencji obszary to: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, 
usługi społeczne, turystyka i oferta spędzania czasu wolnego. Na podstawie diagnozy aktualnego 
stanu Gminy Drezdenko, jej sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych, a także dążąc do osiągnięcia stanu Gminy opisanego w wizji 
rozwoju określono 3 cele strategiczne, którymi są: 

• Rozwój gospodarczy Gminy Drezdenko z poszanowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju;  
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• Zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do zmieniających się 
potrzeb mieszkańców;  

• Poprawa atrakcyjności Gminy dzięki turystyce i zróżnicowanym formom spędzania czasu 
wolnego. 

Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 

• Program "Wsparcie Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko" 
przyjęty przez Radę Miejską w Drezdenku w 2014 r. – Karta dużej rodziny. Łączna kwota 
wydatków na pomoc dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny w roku 2021 
wyniosła 71.501,50 zł. Więcej informacji na temat programu w pkt. 5.1 

• Gminny program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2021 r. 
Program przyjęty przez Radę Miejską w grudniu 2020 r. Zadania realizowane w ramach 
Programu zostały opisane w pkt. 5.1. 

• Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2022. Program przyjęty w 
grudniu 2020 r.  Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz 
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania 
narkotyków, jak również innych środków psychoaktywnych. Działania te mają charakter 
długofalowy i stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych działań w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom. 

• Gminny program wspierania rodziny na lata 2021-2023. Program przyjęty przez Radę 
Miejską w grudniu 2020 r.  Głównym celem Programu jest stworzenie optymalnych 
warunków do wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny oraz wspierania 
rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-
wychowawczych w gminie Drezdenko. 

• Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie na lata 2021-2023. Program przyjęty przez Radę Miejską w grudniu 2020 r. 
Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań związanych  
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w gminie 
Drezdenko. 

• Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2021 na 
dofinansowanie zadania własnego gminy „usługi opiekuńcze” dotacja 4.707, - zł.  
W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej rozszerzył wsparcie i pomoc dla 
mieszkańców gminy w wieku 75 lat i więcej, poprzez zwiększenie liczby godzin 
przyznanych usług opiekuńczych. 

• Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa na rok 
2021” dotacja w kwocie 26.590,25 zł. Program adresowany jest do członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami. 
Opieka wytchnieniowa to czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, zapewnienie 
czasu na odpoczynek i regenerację opiekunów. 

• Program Moduł II – zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Drezdenku dotacja 
37.513,50,00 zł oraz Klub Senior+ w Trzebiczu dotacja 22.827,61 zł. Pozyskanie środków 
na bieżącą działalność Klubów Senior+ w formie 50% dofinansowania, przeznaczonego na 
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utrzymanie pomieszczeń klubu, drobne doposażenie, zatrudnienie rehabilitanta i muzyka, 
zakup materiałów, żywności. 

• Wieloletni program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”  
w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W 2021 r. dotacja w kwocie 
204.750, - zł. Celem programu było udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych rodzinom 
spełniającym kryteria ustawowe. 

• Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” resortowy program Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dotacja w kwocie 34.350, - zł.  

• „Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku” Celem 
projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy 
administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Drezdenku w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r. Dofinansowanie w kwocie 
421.325,12 zł z następujących źródeł: 355.092,81 zł ze środków europejskich, 66.232,31 zł 
z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Środki na rok 2021 to kwota 109.295,66 zł. 

Program polityki zdrowotnej 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko na lata 2021-2023. Ze względów proceduralnych realizacja 
programu rozpoczęła się w 2022 roku. 

Programy z zakresu ochrony środowiska 

• Program ochrony środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2019-2022 z perspektywą na 
lata 2023-2026 - przyjęty przez Radę Miejską 18 czerwca 2019 r. - Cele i zadania wpisane 
w Program Ochrony Środowiska pokrywają się z zadaniami wpisanymi do Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do roku 2020, Programu ochrony 
powietrza dla strefy lubuskiej. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, gmina 
powinna prowadzić działania zapobiegające wytwarzaniu odpadów oraz stworzyć 
niezbędną infrastrukturę do selektywnego zbierania odpadów u źródła. W 2021 r. gmina 
Drezdenko we współpracy z PGKiM Spółka z o.o. doposażyła zbiorcze miejsca gromadzenia 
odpadów w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie,  
w ramach działań edukacyjnych opracowała zasady segregacji odpadów komunalnych na 
terenie gminy Drezdenko, które w formie magnesów na lodówkę zostały rozprowadzone 
wśród mieszkańców gminy. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat 
właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odpadami z żywności  
i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji to także jeden z przyjętych celów  
w Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego 
wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami 
Planu, w 2021 r. na terenie gminy zwiększyła się w porównaniu do roku 2020 r., ilość 
bioodpadów zbieranych w sposób selektywny. Jednocześnie zwiększyła się ilość 
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nieruchomości kompostujących bioodpady „u źródła” czyli w przydomowych 
kompostownikach. Gmina osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 25,44 % przy wymaganym  
≤ 35%. Zlikwidowała również 5 dzikich wysypisk.         

• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drezdenko 
w latach 2017-2032 przyjęty w listopadzie 2016 roku. 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Drezdenko w 2021 r. 

Programy i plany z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko 
zostało przyjęte przez Radę Miejską w Drezdenku we wrześniu 2016 r., zmienione w 2017 r. We 
wrześniu 2020 r. podjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko - 
przywrócenie przeznaczenia terenów w studium do stanu sprzed wydania decyzji o warunkach 
zabudowy: Nr 50/2015 znak: BU.6730.37.2015 z dnia 03.09.2015 r. oraz Nr 70/2015 znak: 
BU.6730.54.2015 z dnia 19.11.2015 r. dotyczących budowy biogazowni rolniczych w obrębie 
ewid. Osów, dla których Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim 
stwierdziło nieważność decyzji o warunkach zabudowy. Oświadczeniem nr 1/2021 z dnia 6 
sierpnia 2021 r. Rada Miejska w Drezdenku zajęła stanowisko w sprawie umożliwienia 
lokalizowania farm fotowoltaicznych w ramach sporządzanych dokumentów planistycznych 
(m.in. zmiany studium). 

Gmina posiada 99 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
uchwalone przez Radę Miejską w latach 1996 -2020: dla miejscowości Drezdenko - 33, Gościm - 
13, Trzebicz - 9, Goszczanowo - 1, Lubiatów - 11, Radowo - 4, Lubiewo - 3, Przeborowo – 4, Zagórze 
– 4, Stare Bielice – 2, Klesno – 1, Grotów – 3, Osów – 5, Niegosław - 2, Drawiny – 2, złoża ropy 
i gazu 2, obwodnica Drezdenka -1. 

W 2021 r. Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

• uchwała Nr XLII/241/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2021 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie Niegosław; 

• uchwała Nr XLIX/315/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 października 2021 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Niegosław; 

• uchwała Nr XLIX/316/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 października 2021 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Drezdenko ul. aleja Piastów; 

• uchwała Nr XLIX/317/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 października 2021 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie Niegosław ul. Niegosławska; 
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• uchwała Nr XLIX/318/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 października 2021 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Drezdenko. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Drezdenko podjęte w roku 
2021 r. będące w trakcie opracowania: 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (uchwałą 
Nr XLII/240/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Drezdenku zmieniła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Drezdenko – w zakresie granic obszaru opracowania 
planu); 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Osów (oświadczeniem nr 
1/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. Rada Miejska w Drezdenku zajęła stanowisko w sprawie 
umożliwienia lokalizowania farm fotowoltaicznych w ramach sporządzanych dokumentów 
planistycznych (m.in. mpzp w obrębie Osów)). 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021 – 
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu 2017 r. Więcej informacji pkt. 9.2. 

Inne programy i strategie 

• Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego. 

• Strategia Rozwoju Kultury w Gminie Drezdenko na lata 2017 – 2022 przyjęta przez Radę 
Miejską we wrześniu 2017 roku.  Celem Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Drezdenko 
jest określenie potencjału lokalnej kultury i wytyczenie kierunków jego efektywnego 
wykorzystania w przyszłości. Określenie działań wspierających kulturę, w założeniu ma 
pomóc w jej rozwoju i sprzyjać konsolidacji lokalnej. Nadrzędnym celem podejmowanych 
działań ma być zapewnienie spójności przestrzennej i społecznej regionu, której składową 
jest między innymi, zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze.  

• Lokalny Program rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022.  

Rozpoczęto prace nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 
Drezdenko w celu opracowania programu rewitalizacji na kolejne lata. 

 

11. Informacja o realizacji Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego. 
11.1. Budżet Obywatelski edycja 2022. 

W III edycji DBO z 2021 r. zgłoszono 22 projekty, z czego 17 przeszło weryfikację formalną 
oraz merytoryczną i zostało poddanych pod głosowanie. Na realizację wybranych inicjatyw Urząd 
Miejski założył kwotę 600.000 zł. Głosowanie na projekty odbyło się w terminie od 6 do 13 
września 2021 roku i wyłoniło ostatecznie 4 projekty, które realizowane będą w roku 2022. 
Wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie 
https://drezdenko.budzet-obywatelski.org/. 
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Projekty wybrane do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców. 

• Rowerowy Plac Zabaw - Pumptrack w Niegosławiu – 613 głosów 

PUMPTRACK to tor dla każdego, kto lubi jeździć na rowerze, deskorolce, hulajnodze czy wrotkach. 
Pozwoli małym dzieciom w bezpieczny sposób oswoić się z rowerem na nierównościach terenu, 
stawia też wyzwanie doświadczonym zawodnikom. Koszt - 250.000, - zł 

• Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie – 554 głosy 

Wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową w Goszczanowie. Wraz  
z sąsiadującym placem zabaw i szkolnym ogrodem edukacyjnym stworzy ogólnodostępny 
kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy. Koszt - 225.000, - zł 

• Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku– 350 
głosów 

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 spowoduje, że dzieci  
i młodzież będą miały możliwość bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas i się bawić na świeżym 
powietrzu. Koszt - 76.475, - zł 

• Plac do Street Workout w Trzebiczu – 215 głosów 

Plac do Street Workout w Trzebiczu. Młodzi ludzie będą mogli budować swoją tężyznę fizyczną na 
profesjonalnym sprzęcie i w miejscu do tego przeznaczonym. Koszt - 29.330,95 zł 

11.2. Budżet Obywatelski edycja 2021. 
Projekty zrealizowane. 

  

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów – 
31.549,50 zł 

Historyczna osłona na śmietniki – 15.313,50 zł 
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Projekty, które nie zostały zrealizowane. 

• Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin – 29.000,00 zł.

Projekt nie był możliwy do realizacji, ponieważ potrzebne było scalenie działek. Pojedyncza 
nieruchomość nie spełniała założeń projektu. Inwestycja została przesunięta na rok 2022. 

• Społeczno – rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym – 59.650,00 zł.

Ponowna analiza kosztorysu, ze względu na pojawienie się jednego wykonawcy, którego oferta 
przekraczała budżet na zadanie. 

• Skwer Kolejówka– 107.900,00 zł.

Ze względu na konieczność uzgodnień projektu z Wodami Polskimi oraz przedłużającą się 
procedurą decyzji o ustaleniu celu publicznego, inwestycja została przesunięta na rok 2022. 

• Pora na Przygodę – 83.000,00 zł.

Ze względu na brak uzgodnienia z Wodami Polskimi wystąpiła konieczność przeniesienia zadania 
do nowej lokalizacji. Inwestycja została przesunięta na rok 2022. 

• Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu – 210.000,00 zł. 

Ze względu na konieczność zmiany zakresu zadania wynikającego ze wzrostu cen surowców, 
zadanie przesunięto na rok 2022. 
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12. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego. 

Wielkość środków budżetu sołeckiego w 2021 r. wynosiła ponad 663 551 zł. 

Fundusz sołecki na 2021 rok szczegółowo przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Sołectwo Wysokość środków w 2021 r. 

1. Bagniewo 17 847,30 

2. Czartowo 15 479,21 

3. Drawiny 32 633,41 

4. Goszczanowiec 30 265,32 

5. Goszczanowo 26 799,83 

6. Goszczanówko 21 428,31 

7. Gościm 40 430,77 

8. Górzyska 13 342,15 

9. Grotów 31 824,79 

10. Karwin 19 926,59 

11. Kijów 12 764,57 

12. Klesno 26 337,76 

13. Kosin 19 580,04 

14. Lipno 31 420,48 

15. Lubiatów 19 753,32 

16. Lubiewo 15 248,17 

17. Marzenin 23 045,54 

18. Modropole 14 959,39 

19. Niegosław 51 809,15 

20. Osów 30 496,35 

21. Przeborowo 17 674,02 

22. Rąpin 39 679,91 

23. Stare Bielice 33 384,27 

24. Trzebicz 53 946,20 

25. Trzebicz Nowy 30 092,05 

26. Zagórze 16 461,10 

27. Zielątkowo 16 230,07 

Wysokość funduszu sołeckiego wyznacza się ze wzoru zamieszczonego w ustawie  
o funduszu sołeckim.  

Fundusz Sołecki w 2021 roku był wykorzystywany głównie na zadania związane z szeroko 
rozumianą infrastrukturą. Najczęściej wydatki dot. oświetlenia drogowego, infrastruktury 
rekreacyjnej (sale wiejskie, świetlice, tereny rekreacyjne) oraz wyposażenia (AGD, wyposażenie 
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kuchenne, ławki, stoły, kosy spalinowe, meble). Szczegółowe wyszczególnienie zadań 
zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.  

Sołectwo Zadanie 

Plan do 
dyspozycji 

sołectw 
Wykonanie 

% 

zł zł 

Bagniewo 

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (zakup art. i nagród) 603,56 586,55 97,11 

Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. 
Bagniewo 

16 000,00 14 637,00 91,48 

Czartowo 
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (ławki i stoły) 1 685,56 1 680,00 99,64 

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. 
Czartowo 

12 500,00 1 845,00 14,76 

Drawiny 

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (paliwo, ozdoby, kwiaty) 511,52 409,95 80,07 

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (witryna chłodnicza, remont podłogi 
na Sali wiejskiej) 

27 600,00 27 518,00 99,7 

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, usługi) 3 000,00 2 998,45 99,95 

Goszczanowiec 

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (kostka przy Sali, zadaszenie, stoły) 13 000,00 12 573,87 96,72 

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (animator) 2 000,00 1 999,30 99,97 

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. 
Goszczanowiec 

13 908,46 13 899,00 99,93 

 

Goszczanowo 
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (projekt budowlany) 20 000,00 3 690,00 18,45  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody, 
animator) 

4 824,74 4 754,04 98,53  

Goszczanówko 

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody) 2 000,00 1 999,80 99,99  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (stoły) 1 827,55 1 645,00 89,99  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego 
w m. Goszczanówko 

16 000,00 10 666,56 66,67  

Gościm 
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (flagi, kosze na śmieci, tablice) 13 096,84 11 598,56 88,56  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie klimatyzacji w Sali 
wiejskiej 

25 000,00 0 0  

Górzyska Infrastruktura komunalna sołectwa 12 412,37 0 0  

Grotów 

Działania promocyjne 10 000,00 0 0  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (bilard, stoły, gabloty) 10 768,25 10 310,00 95,74  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody) 6 499,94 3 497,52 53,81  

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (art. malarskie) 2 500,00 2 499,34 99,97  

Karwin 

Infrastruktura komunalna sołectwa 7 000,00 6 150,00 87,86  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (sprzęt sportowy, RTV) 9 300,00 6 183,93 66,49  

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi 323,02 323,02 99,7  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (animator) 1 700,00 1 700,00 100  

Kijów 

Infrastruktura komunalna sołectwa 7 500,00 7 500,00 100  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (rzutnik) 1 500,00 1 400,00 93,33  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody) 2 928,77 2 899,85 99  

Klesno 
Infrastruktura komunalna sołectwa 1 000,00 0 0  

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (nawóz) 500 500 100  
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Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody, animator, 
dmuchańce) 

6 500,00 6 498,07 99,97  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (sprzęt sportowy, piłkochwyty) 5 503,74 4 964,86 90,2  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. 
Klesno 

10 515,00 1 415,00 13,46  

Kosin 

Infrastruktura komunalna sołectwa 1 000,00 1 000,00 100  

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (paliwo, ozdoby, kwiaty) 1 500,00 1 029,91 68,66  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (grill, parasole gazowe, art. techniczne) 7 650,00 7 615,56 99,55  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (dmuchańce, oprawa muzyczna, art. 
spożywcze, nagrody) 

5 465,55 5 434,85 99,43  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (toaleta przenośna) 2 600,00 2 600,00 100  

Lipno 

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (remont Sali wiejskiej, rolety, wyposażenie, 
ARG) 

22 510,73 22 397,54 99,5  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywczwe, animator, oprawa 
muzyczna) 

5 550,00 5 519,00 99,44  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (namiot) 1 600,00 1 600,00 100  

Lubiatów 

Infrastruktura komunalna sołectwa 600 600 100  

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (kwiaty, art. ogrodnicze) 858,88 858,88 99,99  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (doposażenie terenu rekreacyjnego) 13 100,00 3 734,03 28,5  

Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej 
do terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów 

5 000,00 4 920,00 98,4  

Lubiewo 

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (kosiarka, paliwo) 1 900,00 1 853,86 97,57  

Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. 
Lubiewo 

12 500,50 0 0  

Marzenin 

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (sprzęt sportowy i rekreacyjny) 7 000,00 6 511,78 93,03  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, oprawa muzyczna) 2 547,01 2 499,41 98,09  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin 12 000,00 12 000,00 100  

Modropole 
Infrastruktura komunalna sołectwa 9 500,00 0 0  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody) 4 470,63 4 466,75 99,9  

Niegosław 

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (art. ogrodnicze) 10 285,00 10 242,97 99,59  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (witryna chłodnicza, okap gastronomiczny) 6 800,00 6 593,68 96,97  

Działania edukacyjne i kulturalne 1 000,00 1 000,00 100  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody, oprawa 
muzyczna) 

6 548,20 6 440,00 98,34  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (monitoring, grill, drewutnia) 13 100,00 13 100,00 100  

Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi w m. Niegosław 10 000,00 0 0  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego III etap 6 000,00 5 913,53 98,56  

Osów 

Infrastruktura komunalna sołectwa 4 000,00 0 0  

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (kosiarka, paliwo) 3 050,00 3 021,08 99,05  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (remont Sali wiejskiej) 5 774,86 5 750,00 99,57  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody) 1 800,00 1 799,47 99,97  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Osów 13 800,00 12 177,00 88,24  

Przeborowo 

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa 15 400,00 0 0  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych 1 000,00 0 0  

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (paliwo) 149,83 139,97 93,31  

Rąpin 

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (namiot, projekt techniczny) 6 400,00 5 100,00 79,69  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody) 2 400,00 2 400,00 100  

Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Rąpin 28 490,84 28 490,84 100  
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Stare Bielice 

Infrastruktura komunalna sołectwa (oświetlenie) 8 120,00 8 118,00 99,98  

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi 200 199,58 99,79  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody) 2 880,00 2 879,64 99,99  

Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare 
Bielice 

20 018,99 20 018,99 100  

Trzebicz 

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (art. ogrodnicze) 2 200,00 2 199,19 99,96  

Działania edukacyjne i kulturalne (ksiązki do biblioteki) 571,88 571,88 99,98  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (oprawa muzyczna, art. spożywcze, 
nagrody, ozdoby, szachy, dmuchańce, animator) 

12 200,00 12 197,84 99,98  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (piłkochwyty) 11 000,00 10 998,92 99,99  

Infrastruktura komunalna sołectwa 4 000,00 0 0  

Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej 
w m. Trzebicz 

20 000,00 19 995,00 99,98  

Trzebicz Nowy 

Infrastruktura komunalna sołectwa 11 200,00 0 0  

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (art. ogrodnicze) 3 500,00 3 471,00 99,17  

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (altana, piłkarzyki) 8 595,00 8 499,00 98,88  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (art. spożywcze, nagrody) 4 700,00 4 691,68 99,82  

Zagórze 
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (klimatyzacja, projekt techniczny) 10 000,00 9 744,00 97,44  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (nagrody, art. spożywcze) 5 690,09 5 689,92 99,98  

Zielątkowo 

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa (doposażenie terenu rekreacyjnego) 10 725,00 10 674,81 99,53  

Organizacja imprez kulturalno-sportowych (nagrody, art. spożywcze) 2 275,00 1 997,46 87,8  

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (art. ogrodnicze) 2 313,96 2 303,38 99,54  

13. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej – załącznik nr 1. 

14. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

14.1. Stan ochrony przeciwpożarowej. 

Na terenie miasta i gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP. Wszystkie jednostki posiadają na 
wyposażeniu minimum jeden samochód pożarniczy. Cztery jednostki tj. OSP Drezdenko, OSP 
Niegosław, OSP Rąpin i OSP Trzebicz to jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego. 

Na utrzymanie i działalność 9 jednostek OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko w 2021 r.  
w budżecie gminy zaplanowano kwotę 403.195, - zł. na wydatki bieżące oraz na wydatki 
inwestycyjne: 210.000, - zł zabezpieczono na zadanie pn. „Rewitalizacja terenu OSP  
w Niegosławiu” w ramach budżetu obywatelskiego i 168.000, - zł na zakup średniego samochodu 
pożarniczego do OSP Trzebicz. 

 Jednostki włączone do KSRG w 2021r. otrzymały dofinansowanie z Budżetu Państwa  
w wysokości: OSP Drezdenko– 9.000, - zł na wyposażenie osobiste i ochronne, OSP Rąpin – 4.000, 
- zł na wyposażenie osobiste i ochronne, OSP Trzebicz – 4.000, - zł na wyposażenie osobiste i 
ochronne, OSP Niegosław – 4.000, - zł na wyposażenie osobiste i ochronne. Ponadto jednostka 
OSP Goszczanowiec (nie włączona do KSRG) otrzymała dotację na doposażenie w wysokości – 
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5.000, - zł. Jednostki OSP Gościm, Niegosław, Rąpin i Drezdenko pozyskały z programu „MAŁY 
STRAŻAK” kwotę 72.000, - zł. Wszystkie jednostki z terenu gminy Drezdenko otrzymały po 5.000, 
- zł za udział w propagowaniu akcji szczepień przeciwko COVID- 19 oraz zapewnieniu transportu 
do punktów szczepień dla osób potrzebujących takiej pomocy. Środki te w większości zostały 
przeznaczone na zakup mundurów bojowych (nowy wzór – kolor miodowy – cena jednego 
kompletu to kwota około 3.000, - zł), a także armaturę p. poż. oraz wyposażenie osobiste strażaka 
(hełmy, kominiarki, buty, rękawice, latarki, radiostacje nasobne itp.) 

Stan sił i środków: 

• Samochody pożarnicze w podziale 16 szt. W tym ze zbiornikiem wody 11. Dwa samochody 
z OSP Rąpin (rok produkcji 1980) i OSP Niegosław (rok produkcji 1970) zostały sprzedane. 

• Samochody operacyjne w podziale 2 szt. w OSP Drezdenko (VW T4 oraz Honda HRV). 

• W trakcie realizacji – pozyskanie podnośnika hydraulicznego dla OSP Drezdenko (drabina 
z koszem na samochodzie). 

• Na przełomie miesiąca października i listopada br. finalizacja zakupu nowego średniego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Trzebicz. 

• Motopompy 26 szt. W tym 12 pływających i szlamowych 8. 

• Agregaty prądotwórcze na samochodach pożarniczych 12 szt. (3-Drezdenko,  
1-Niegosław, 2-Trzebicz, 1-Rąpin, 1- Goszczanowiec, 1-Stare Bielice, 1-Przeborowo,  
1-Trzebicz Nowy, 1- Gościm). 

• Defibrylatory- 2szt. (OSP Rąpin i OSP Trzebicz). 

• Sprzęt ratownictwa technicznego drogowego- 6 kpl. 

• Sprzęt ratownictwa przedmedycznego PSP R-1 na samochodach 10 kpl. (Szyny Kamera do 
usztywnienia kończyn, deska ortopedyczna, torba medyczna do udzielania I pomocy 
przedmedycznej z tlenoterapią wyposażona w 2 litrową butlę z tlenem oraz opatrunki 
żelowe do ratownictwa osób poparzonych). 

• Sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparaty powietrzne AUER) – 26 kpl. 

• Piły do cięcia drewna – 18 szt. 

• Piły do cięcia betonu – 3 szt. 

• Łodzie z silnikiem – 4 szt. (sonar) + 2 pontony. 

• Drabiny 10- szt. – 11 metrowe (Drezdenko – 3 szt., Rąpin- 2szt., Niegosław, Trzebicz, 
Gościm, Goszczanowiec, Trzebicz Nowy po 1 drabinie, 9 metrowe OSP Przeborowo i OSP 
Stare Bielice). Na wyposażeniu OSP Drezdenko jest również skokochron. 

• Urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych (OSP 
Drezdenko 10 szt. Rąpin – 7 szt. Niegosław – 10 szt. Trzebicz- 6 szt., Goszczanowiec -6 szt. 
(radiostacje nasobne) i 18 (radiostacji samochodowych) oraz radiostacja bazowa  
w punkcie alarmowania OSP Drezdenko. 

• Wentylatory oddymiające – 4 szt. (2- OSP Drezdenko, 1- OSP Niegosław, 1- OSP Trzebicz). 

• Kamera termowizyjna- 1 szt. OSP Drezdenko. 

• Wykrywacz wielogazowy- 2 szt. (OSP Drezdenko i OSP Rąpin). 

• Na terenie miasta i gminy zrzeszonych jest 147 strażaków ochotników posiadających 
aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie NNW, mogących brać bezpośredni udział  
w akcjach gaśniczo- ratowniczych. 
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. która jest 
odpowiedzialna za wyszkolenie ochotników zorganizowała i przeprowadziła w 2021r. szkolenie  
z zakresu: podstawowego strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo 
ratowniczych oraz doskonalące w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
(LPR). Trwają szkolenia dla osób kierujących działaniami ratowniczymi (dowódców) oraz 
mechaników – konserwatorów sprzętu p. poż. 

Zatrudnionych jest 22 kierowców posiadających uprawnienia do prowadzenia 
samochodów uprzywilejowanych (w OSP Drezdenko 3 kierowców zatrudnionych na umowę  
o pracę – pełen etat oraz 5 na umowę zlecenia i w pozostałych 8 jednostkach 14 kierowców 
zatrudnionych na umowę- zlecenia). Na terenie gminy 37 strażaków posiada wyszkolenie 
ratownika przedmedycznego, a 56 uprawnienia do używania aparatów powietrznych. W 2021 
roku 5 strażaków z OSP Drezdenko uzyskało uprawnienia do obsługi podestów ruchomych  
(w związku z planowanym pozyskaniem podnośnika hydraulicznego). Silnikowy sprzęt 
przeciwpożarowy oraz samochody pożarnicze posiadają aktualne badania techniczne  
i przeglądy, posiadają odpowiednią ilość paliwa w zbiornikach i magazynach własnych do podjęcia 
działań gaśniczo- ratowniczych na terenie miasta i gminy oraz powiatu. Rok 2021 pod względem 
ilości zagrożeń pożarowych, miejscowych zagrożeń, zdarzeń noszących znamiona kryzysu, zalań 
czy podtopień był jednym ze spokojniejszych względem lat ubiegłych. Jednostki OSP z terenu 
gminy Drezdenko uczestniczyły w 283 małych lub średnich zdarzeniach. Jest to zapewne 
rezultatem rosnącej świadomości społecznej, szybkiego alarmowania i podejmowania działań  
a także dobrego wyszkolenia ratowników i doposażenia jednostek OSP. 

Wszystkie jednostki OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko uczestniczyły w akcjach 
informacyjnych dotyczących zachowania się podczas pandemii, a także akcjach informacyjnych 
dotyczących szczepień oraz dystrybucji środków dezynfekcyjnych i ochrony indywidualnej. OSP 
Drezdenko uczestniczyła również w akcji zabezpieczania targowiska miejskiego oraz we 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w akcji dostarczania ciepłych posiłków i żywności dla 
osób przebywających w izolacji lub kwarantannie w związku z COVID- 19. 

W 4 jednostkach z terenu miasta i gminy Drezdenko tj. OSP Drezdenko, OSP Niegosław, OSP 
Rąpin i OSP Trzebicz funkcjonuje system alarmowania strażaków ochotników na telefony 
komórkowe oraz system SMS administrowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Kraj. 

14.2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
podległym Komisariatowi Policji w Drezdenku za okres styczeń - grudzień 
2021 rok. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski: 

• Odnotowano nieznaczny wzrost dynamiki wszczętych postępowań ogółem. 

• Odnotowano spadek dynamiki wszczętych postępowań kryminalnych, a tym samym 
spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych w tej kategorii. 
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• Zanotowano nieznaczny wzrost poziomu wskaźników wykrywalności sprawców 
przestępstw ogółem i przestępstw kryminalnych, oraz spadek wykrywalności przestępstw 
gospodarczych. 

• Nastąpił spadek przestępczości w ruchu drogowym. 

14.3. Opis bezpieczeństwa sanitarnego – na podstawie informacji Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. 

Głównym celem działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Drezdenku jest działanie na rzecz zapobiegania powstawaniu chorób, szczególnie chorób 
zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 
sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia, 
a także promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, 
bezpieczeństwem zdrowotnym wody oraz chemikaliami.  

Sprawowano nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny procesów nauczania  
i wychowania, wypoczynku i rekreacji, higieny pracy w zakładach pracy, warunkami zdrowotnymi 
żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz kosmetyków nad warunkami higieniczno-
sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są 
udzielane świadczenia zdrowotne a także prowadzono działalność oświatowo-zdrowotną.  

PSSE w Drezdenku w związku z objęciem nadzorem Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
Szpital Powiatowy w Drezdenku otrzymuje zgłoszenia związane z wykryciem czynników 
alarmowych w szpitalach.  Od dnia 1 stycznia 2021r. zgłoszono 3 ogniska dotyczące Klebsielli 
pneumoniae oraz 3 ogniska Clostridium difficilie. 

Sytuacja epidemiologiczna w roku 2021 w zakresie wybranych jednostek chorobowych  
w powiecie strzelecko-drezdeneckim odznaczyła się spadkiem zachorowań prawdopodobnie  
w związku z wprowadzonym stanem epidemii i ograniczonym dostępem bezpośredniego 
kontaktu z lekarzem rodzinnym (wprowadzono powszechnie teleporady) oraz poradni 
specjalistycznych. 

W celu poprawy sytuacji epidemiologicznej prowadzono- mimo utrudnionego kontaktu- wywiady 
telefoniczne, bieżący nadzór nad chorymi i nosicielami, przekazywano osoby ze styczności pod 
nadzór lekarski z uwzględnieniem potrzeby szczepień.  

Prowadzona była działalność edukacyjna dotycząca profilaktyki chorób zakaźnych  
w ogniskach chorób zakaźnych i podmiotach leczniczych.  

W roku 2021 działalność Sekcji Epidemiologii była ukierunkowana przede wszystkim na 
zwalczanie choroby zakaźnej w związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa COVID-19 w Polsce 
i pandemii na świecie.       

Poddano kontroli stan sanitarny urządzeń i instalacji wodociągowych oraz indywidualnych ujęć 
wody i jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wodociągi borykały się z 
następującymi problemami: Lubiatów (mętność, żelazo), Drezdenko (mętność, mangan, żelazo). 
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Indywidualne ujęcia borykały się z następującymi problemami: Goszczanowo SP (mętność), 
Grotów SP (mętność, mangan, żelazo), Gościm Gościraj - (mangan, żelazo), Goszczanówko  
(ogólna liczba mikroorganizmów w 22℃, smak, zapach). 

W 2021 r. wydano decyzję administracyjną dot. przekroczeń chloroformu, dot. ORW Gościm. 

Stan sanitarno- higieniczny obiektów użyteczności publicznej z roku na rok ulega znacznej 
poprawie. 

Pod nadzorem PPIS w Drezdenku znajduje się szpital, w którym prowadzi się żywienie w formie 
cateringu. W 2021 roku przeprowadzono 2 kontrole.  

PSSE była organizatorem powiatowego konkursu plastycznego o zdrowiu „Trzymaj formę bez 
uzależnień”, konkursu plastycznego pod hasłem „Młodość bez uzależnień”, konkursu „Wybierz 
zdrowie nie pal!”, konkursu plastycznego pod hasłem „Mamo, Tato, nie pal!”, konkursu 
plastycznego „HIV/AIDS a uzależnienia”. PSSE organizowała „Akcję lato” pod hasłem „Bezpieczne 
i zdrowe wakacje”. Przeprowadzono 6 imprez dla 113 osób. Prowadzona była również pogadanka 
o zdrowiu dla dzieci w Trzebiczu i spotkanie dla seniorów z Klubu Seniora+ w Trzebiczu. PSSE 
wzięła udział w kampanii „Szczepimy się”, pikniku zdrowia w Parku Kultur w Drezdenku. 

14.4. Ochrona przeciwpowodziowa 

Bezpieczeństwo w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpowodziowej  
to zadanie wielu podmiotów, Urząd Miejskim w Drezdenku realizuje m.in. zadania dotyczące: 

• 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 
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hydrogeologicznych (przy moście na Noteci odczytywana jest tzw. listwa pomiarowa 
wysokości lustra wody, z którą zapoznać się można za pomocą strony internetowej: 
https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/152150190. 

15. Informacja o najważniejszych działaniach burmistrza. 

Do zadań burmistrza należy realizacja uchwał Rady Miejskiej, w szczególności w zakresie 
budżetu gminy, kierowanie Urzędem Miejskim oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz. Wynika 
z tego cały szereg obowiązków, które są realizowane każdego roku. Dlatego w niniejszym 
opracowaniu skupiłam się na wyjątkowych, szczególnych zadaniach. 

Do najważniejszych inicjatyw podejmowanych w 2021 roku, w których czynnie brałam udział 
na uwagę zasługują: 

• Narodowy Spis Powszechny 

• Koordynowanie działań dotyczących szczepią przeciw COVID-19, w tym transport na 
szczepienia 

• Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji w ramach pilotażu wzorcowej rewitalizacji 
z Narodowym Instytutem Dziedzictwa  

• Opracowanie w ramach Centrum Wsparcia Doradczego strategii rozwoju partnerstwa 
„Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem” – Partnerstw Zdrowo Powiązane 

• Praca przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2021-2027 

• Objęcie funkcji Prezesa Zarządu Oddziału MG ZOSP RP w Drezdenku 

• Praca nad programem profilaktyki przeciw zakażeniom wirusem HPV 

• Konferencja oraz działania informacyjne dotyczące bytności wilków na terenie Gminie 
Drezdenko 

• Wyłonienie nowego dyrektora biblioteki w związku z odejściem na emeryturę Pani Teresy 
Debaere 

• Organizacja i otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych w Drezdenku 

 

16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz Młodzieżową 
Radą Miejską i Drezdenecką Radą Seniorów. 

 

16.1. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. 

                Na terenie gminy Drezdenko funkcjonuje kilkadziesiąt stowarzyszeń, działających na 
rzecz lokalnej społeczności. Najwięcej z nich zajmuje się sportem oraz kulturą. 
Poza tym są organizacje łączące wiele dziedzin i zrzeszające wielu członków i uczestników. 

Do stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową należą: 

• Klub Sportowy „RĄPIN” Drezdenko, 

• Klub Sportowy „LUBUSZANIN" Drezdenko, 
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• Klub Sportowy „NOTEĆ” Stare Bielice, 

• Klub Sportowy „URAN” Trzebicz, 

• Klub Sportowy „RADOWIAK” Drezdenko, 

• Klub Sportowy „SOKÓŁ" Gościm, 

• Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa, 

• Miejski Klub Lekkoatletyczny „PUSZCZA” Drezdenko 

• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „JEDNOŚLAD”, 

• Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON”, 

• Klub Sportowy Active Life, 

• Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”, 

• Stowarzyszenie „Morsy Puszczy Noteckiej” 

Stowarzyszenia zajmujące się kulturą i dziedzictwem kulturalnym: 

• Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej i Organowej „SAUERIANUM”, 

• Stowarzyszenie „ALTERNATYWNA GMINA”, 

• Stowarzyszenie „Canto Choralis”, 

• Stowarzyszenie „Grotowskie Inicjatywy Twórcze”, 

• Stowarzyszenie „Lotos”, 

• Koło Gospodyń Wiejskich „STOKROTKI”, 

Stowarzyszenia działające na rzecz ekologii i przyrody: 

• Społeczne Towarzystwo Obrońców Przyrody „STOP” 

• Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Jarząbek” 

• Stowarzyszenie Ochrony Sów, 

• Stowarzyszenie „Arka dla Zwierząt”, 

• Fundacja Obrony Praw Zwierząt „ANACONDA”, 

• Polski Związek Wędkarski Koło nr 8, 

Stowarzyszenia zajmujące się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych: 

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, 

• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem, 
Społecznym „SPEŁNIAMY MARZENIA”, 

Stowarzyszenia działające w celu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom: 

• Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku, 

Stowarzyszenia łączące działalności sportowe, kulturalne, prozdrowotne, prospołeczne: 

• Klub Seniora „DRZEŃ”, 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

• Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

• Stowarzyszenie Amazonek „BĄDŹMY RAZEM”, 

• Fundacja „AIDER Niesiemy Pomoc”, 
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• Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP, 

• Ochotnicze Straże Pożarne, 

• Klub Motocyklowy „VATAHA” 

• „Przyjazna Gmina” Drezdenko. 

W 2021 roku wykorzystano kwotę 591.365,80 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych  
z przewidzianych na ten cel 595.000,00 zł (wykorzystano 99 % środków). Kwota dotyczyła 
dofinansowania zadań z trybu konkursowego oraz tzw. „małych grantów”. Organizacje 
dostosowały się do panujących restrykcji związanych z panującą epidemią SARS-CoV-2 i  
w większości wykorzystały dostępne środki w całości.  

Rada Miejska w Drezdenku uchwałą nr XXXIX/210/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku przyjęła 
roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi 
realizować zadania pożytku publicznego na 2021 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. Definiuje on ponadto 
priorytety zadań, których wykonanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej realizującym je 
organizacjom. 

Głównym celem Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie 
stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. Cel realizowany był w formie współpracy finansowej  
i pozafinansowej, obejmującej priorytetowe obszary zadań publicznych: 

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Drezdenko z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu 
realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji. 

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie 
określonym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
W 2021 roku realizowano zadania w oparciu o ogłaszane konkursy ofert oraz zlecano zadania  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym. Większości stowarzyszeń 
udało się zrealizować założone plany. Łączna wysokość realizacji środków przyznanych w formie 
dotacji w ramach konkursów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert wyniosła 591.365,80 
zł. 
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Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Drezdenko w 2021 roku w trybie konkursowym oraz 
trybie pozakonkursowym: 

Lp. Nazwa podmiotu 
(liczba udzielonych dotacji) 

Kwota 
dotacji zł 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 499.915,80 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym (2) 

4.500,00 
 

2. Klub Sportowy LUBUSZANIN (4) 199.800,00 

3. Klub Sportowy URAN TRZEBICZ (3) 44.500,00 

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (3) 8.000,00 

5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej JEDNOŚLAD (1) 2.200,00 

6. Klub Sportowy RADOWIAK (3) 97.915,80 

7. Klub Sportowy NOTEĆ Stare Bielice (2) 27.000,00 

9. Klub Sportowy RĄPIN (2) 27.000,00 

11. Klub Sportowy SOKÓŁ Gościm (2) 32.500,00 

12. Uczniowski Klub Sportowy DRAGON (3) 24.000,00 

13. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” (1) 1.500,00 

14. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa (2) 8.000,00 

15. Miejski Klub Lekkoatletyczny „Puszcza” (2) 21.000,00 

16. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP 2.000,00 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 46.450,00 

1. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej 
„Sauerianum”  

14.000,00 

2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” 3.000,00 

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 11.000,00 

4. Stowarzyszenie „Alternatywna Gmina” 10.000,00 

5. Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 4.950,00 

6. Fundacja Aider Niesiemy Pomoc 3.500,00 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 5.000,00 

1. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Arka dla Zwierząt” 4.000,00 

2. Stowarzyszenie Ochrony Sów 1.000,00 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 20.000,00 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym 

20.000,00 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 20.000,00 

1. Fundacja „Dom Wspólnoty Barka” 20.000,00 

RAZEM 591.365,80 
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16.2. Młodzieżowa Rada Miejska.  

Młodzieżowa Rada Miejska funkcjonuje od 2015 roku. W 2021 roku skończyła się 
dwuletnia kadencja Rady.  Po zmianie w październiku 2021 r. statutu dopasowującego zapisy do 
wprowadzonych przez ustawodawcę zmian w ustawie o samorządzie gminnym, dotyczących 
funkcjonowania młodzieżowych rad, został wybrany nowy skład Rady. Na pierwszym posiedzeniu 
w połowie grudnia 2021 r.  Młodzieżowa Rada Miejska przeprowadziła wybory Prezydium Rady. 
We wrześniu 2021 r. Burmistrz Drezdenka ustanowiła społecznego konsultanta burmistrza do 
spraw młodzieży. 

16.3. Drezdenecka Rada Seniorów.  

Drezdenecka Rada Seniorów działa od maja 2019 roku. Skład 11-osobowej Rady został ustalony 
12 listopada 2019 r. na 3-letnia kadencję. W 2021 r. skład rady został uzupełniony o 2 członków 
na skutek złożenia rezygnacji przez jednego członka rady i śmiercią drugiego. 

Rada w 2021 r. obradowało na 4 posiedzeniach i zajmowała stanowiska oraz podejmowała 
inicjatywy: 

• w sprawie Ogólnopolskiej Karty Seniorów w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom; 

• w sprawie nadania nazwy wybudowanej na terenie gminy ścieżce rowerowej Drezdenko-
Rąpin; 

• w sprawie zamieszczania informacji w Gazecie Drezdeneckiej dotyczących 
organizowanych na terenach wiejskich imprez okolicznościowych; 

• w sprawie wznowienia książki o Drezdenku „Okruchy dziejów”; 

• w sprawie niszczejącej wieży ciśnień w Drezdenku; 

• w sprawie zabezpieczenia i ogrodzenia śmietników w mieście; 

• w sprawie możliwości pozyskania przez wspólnoty mieszkaniowe dofinansowania na 
remonty zabytkowych domów; 

• w sprawie inicjatywy organizacji imprez okolicznościowych – „Cecyliady” – występy 
lokalnych zespołów wokalnych oraz przeglądu kolęd i pastorałek. 

Na posiedzenia omawiane były także bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania gminy. 

17. Porozumienia międzygminne  

W grudniu 2020 roku Gmina Drezdenko przystąpiła do współpracy z Gminą Dobiegniew, 
Gminą Stare Kurowo, Gminą Zwierzyn i Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim w ramach 
partnerstwa „Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem”. Jest to pilotażowy projekt 
realizowany przez Związek Miast Polskich, którego celem jest wypracowanie modelu Centrum 
Wsparcia Doradczego. W ramach podpisanego kontraktu została utworzona Rada Partnerstwa  
i Grupa Robocza Partnerstwa. Celem nadrzędnym partnerstwa jest rozwój gmin partnerskich  
w oparciu o wspólne cele przy wykorzystaniu środków unii europejskiej w ramach tak zwanych 
„małych ZIT-ów”. W 2021 roku partnerzy przeprowadzili diagnozę obszaru partnerstwa  
i wypracowali projekt strategii terytorialnej zatwierdzony przez Radę Partnerstwa 28 września 
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2021 r. Strategia Terytorialna Partnerstwa „Północ województwa lubuskiego zawsze razem” była 
publicznie prezentowana i konsultowana na stronach internetowych partnerów. Wypracowanie 
dokumentu poprzedziły liczne spotkania, konsultacje i warsztaty pod kierunkiem przedstawicieli 
Związku Miast Polskich. Projekt Strategii był przedmiotem konsultacji z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego. Kolejnym etapem prac było przygotowanie „Wstępnej analizy 
wykonalności dla projektów strategicznych” W listopadzie 2021 r. w Ministerstwie Funduszy  
i Polityki Społecznej odbyła się konferencja w formule hybrydowej, na której prezentowano 
charakterystykę partnerstw. W ramach przygotowania analizy wykonalności trzech projektów 
strategicznych naszego partnerstwa wykonana została analiza finansowa, która umożliwiła 
wskazanie potencjału partnerstwa w odniesieniu do możliwości finansowania projektów 
strategicznych. Uzgadnianie szczegółów odbywało się na warsztatach z ekspertami oraz na 
spotkaniach koordynowanych przez Centrum Wsparcia Doradczego ZMP. Kontynuowano prace 
nad analizą wykonalności 3 projektów strategicznych:  

• Lepsza infrastruktura jako efektywny system wspierania przedsiębiorczości; 

• Bazary – ekologicznie powiązane centra aktywności; 

• Zintegrowany pakiet usług społecznych i zdrowotnych; 

Dalsze prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wybranego przez partnerów 
projektu pierwszego będą kontynuowane w 2022 roku. W ramach projektu Gmina Drezdenko 
planuje pozyskanie środków na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Polnej i Długiej  
w Drezdenku a następnie w miejscowości Gościm oraz kompleksową termomodernizacje Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Drezdenku. 

18. Współpraca z gminami partnerskimi. 

Miasto partnerskie Wörh am Rhein – współpraca od 1993 roku. Kontakty ograniczały się do 
kurtuazyjnych listów i życzeń świątecznych. 

Miasto partnerskie Winsen (Luhe) – współpraca od 2001 roku (czynna). W 2021 roku z uwagi na 
brak możliwości bezpośrednich kontaktów społecznych związanych z pandemią COVID-19 
wszelkie planowane projekty zostały przesunięte na przyszły rok. Zaproszono się wzajemnie na 
obchody 20 - lecia partnerstwa oraz 75 – lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Drezdenku licząc, że sytuacja pandemiczna pozwoli na ściślejsze wzajemne kontakty. 

Jesienią rozpoczęto przygotowania do złożenia wiosną 2022 roku wizyty partnerskiej w Winsen. 

19. Udział gminy w stowarzyszeniach i organizacjach  

Gmina w miarę możliwości uczestniczyła w spotkaniach (w większej części online) oraz  
w działaniach podejmowanych przez organizacje. Istniała możliwość wypowiedzenia się na forum 
ogólnopolskim w sprawach dotyczących gminy oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk  
z partnerami (m.in. wydawania folderów, informatorów, przedstawiania wypracowanych 
wniosków partnerom oraz innym organizacjom i stronie rządowej).  

Rozmawiano o wspólnych projektach. Deklarowano dalszą współpracę, dużą część zajmowały 
prace w kierunku przeciwdziałania pandemii COVID-19.  
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Gmina Drezdenko należy od lat do dziewięciu stowarzyszeń i organizacji: 

 
 

Stowarzyszenie LGD – Brama Lubuska 
składka w 2021 r. – 10.547,40 zł 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze 
Dobiegniewskie” składka w 2021 r. – 7.000 zł 

 

 

 

 

 

Lubuska Organizacja Turystyczna „LOTUR” 
w 2021 r. – 3.000 zł 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 
składka w 2021 r. – 5.000 zł 

 
 

Euroregion Pro Europa Viadrina w 2021 r. – 
15.358 zł 

Związek Miast Polskich składka składka w 2021 
r. – 3.333 zł 
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Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w 2021 
r. – 9.412 zł 

Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku       
składka w 2021 r. – 7.500 zł 

 

 

Lubuska Organizacja Pracodawców składka 
w 2021 r. – 600 zł. 

 

Z inicjatywy wszystkich samorządów gminnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego założone 
zostało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Natury”, które zostało wpisane do 
Krajowego Rejestru Sądowego 14 grudnia 2021 r. Celami stowarzyszenia są: 

• przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju społecznego  
i gospodarczego na terenie gmin zrzeszonych; 

• przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, promocja 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 

• promowanie gmin zrzeszonych; 

• wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej i społecznej na 
terenie gmin zrzeszonych, służącej zrównoważonemu rozwojowi obszaru działania;  

• reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia w kontaktach z organami 
administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami w kraju oraz 
we współpracy międzynarodowej;  

• konsolidacja lokalnych środowisk; 

• utrwalanie zasad partnerskiej współpracy wśród członków stowarzyszenia; 

• budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku partnerskiej współpracy między 
sektorowej; 
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• działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich, a w szczególności opracowanie lokalnej strategii rozwoju dla obszaru gmin 
Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn oraz udział  
w realizowaniu funduszy europejskich na lata 2021-2027 i wspieranie działań na rzecz 
realizacji LSR dla obszaru działania.  

Stowarzyszenie będzie miało swoja siedzibę w Drezdenku. 

20. Mapa inwestycji  

Mapa gminy z zaznaczonymi punktowo miejscami realizacji inwestycji gminnych wykonanych  
w 2021 roku oraz będących w trakcie realizacji zadaniami wieloletnimi. 
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lp. Zadanie Status 

1 Budowa sieci wodociągowej w m. Osów Dokumentacja 

2 
Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci 
wodociągowej w m. Karwin 

W trakcie 

3 Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice Wykonano 

4 Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo Wykonano 

5 Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku Dokumentacja 

6 FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi w m. Niegosław Dokumentacja 

7 Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko W trakcie 

8 Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku (wykonano Nowogrodzką) Wykonano 

9 Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku Wykonano 

10 Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku Wykonano 

11 Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1 W trakcie 

12 Przebudowa drogi w m. Niegosław Dokumentacja 

13 Przebudowa i remont drogi w Trzebiczu Nowym Wykonano 

14 Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku W trakcie 

15 Przebudowa ul. Portowej w Drezdenku Dokumentacja 

16 Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku W trakcie 

17 Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku W trakcie 

18 Budowa drogi w m. Grotów Wykonano 

19 Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu Dokumentacja 

20 Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Niegosław Dokumentacja 

21 Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm W trakcie 

22 Przebudowa drogi w m. Klesno Dokumentacja 

23 Przebudowa ul. Kołłątaja w Drezdenku Dokumentacja 

24 Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku Dokumentacja 

25 Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku Wykonano 

26 Zagospodarowanie terenu przy ul. Marszałkowskiej oraz ul. Kościuszki w Drezdenku Dokumentacja 

27 Budowa monitoringu w Drezdenku Wykonano 

28 Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III W trakcie 

29 Deptak 100-lecia RP w Drezdenku W trakcie 

30 Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku Dokumentacja 

31 Budowa remizy OSP w Drezdenku - etap II Dokumentacja 

32 DBO Wykonanie wiaty edukacyjnej "Pora na przygodę" w SP3 w Drezdenku Dokumentacja 

33 Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku Wykonano 

34 
Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku 
na potrzeby organizacji i stowarzyszeń 

W trakcie 

35 Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko W trakcie 

36 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku Dokumentacja 

37 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku Wykonano 

38 Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo Wykonano 

39 
Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz 
Poniatowskiego w Drezdenku 

Dokumentacja 

40 Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku Dokumentacja 

41 Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Drezdenku Dokumentacja 

42 Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku Dokumentacja 

43 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko Wykonano 

44 
FS BAGNIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia ulicznego w m. 
Bagniewo" 

Wykonano 

45 
FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze 
dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów 

Wykonano 

46 
FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia drogowego w m. 
Lubiewo" 

Wykonano 

47 FS RĄPIN Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Rąpin" Wykonano 

48 
FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia przy ścieżce 
rowerowej w m. Trzebicz 

Wykonano 

49 DBO Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów Wykonano 

50 DBO Wykonanie skweru "Kolejówka" w Drezdenku W trakcie 

51 
Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, 
parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE 

Dokumentacja 
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52 
FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. 
Klesno 

Dokumentacja 

53 FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin Wykonano 

54 
FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. 
Czartowo 

Wykonano 

55 
FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w 
m. Goszczanowiec 

Wykonano 

56 
FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu 
rekreacyjnego w m. Goszczanówko 

Wykonano 

57 FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - "Budowa placu rekreacyjnego III etap" Wykonano 

58 FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej w m. Osów Wykonano 

59 Budowa boiska sportowego przyszkolnego w m. Goszczanowo Dokumentacja 

60 Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko Koncepcja 

61 
Wykonanie - "System nawadniania boiska sportowego w Rąpinie" w ramach programu 
"Nawadnianie boisk piłkarskich" 

Wykonano 
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Podsumowanie i komentarz burmistrza  

Rok 2021 był kolejnym rokiem ograniczeń i wyzwań z jakimi musieliśmy się zmierzyć  
w zawiązku z trwającą pandemią koronawirusa. Wprowadzone w połowie marca 2020 r. 
obostrzenia dotyczące pandemii nałożyły na gminy wiele obowiązków w zakresie 
bezpieczeństwa mieszkańców i wymusiły zmiany w funkcjonowaniu urzędu, szkół i gminnych 
jednostek organizacyjnych. Dzięki wypracowanym standardom i sposobom radzenia sobie  
z trudnościami, zarówno Urząd Miejski jak i jednostki organizacyjne gminy nieprzerwanie 
realizowały powierzone zadania. Dotyczy to nie tylko bieżącej obsługi mieszkańców, ale także 
inwestycji, remontów i zdobywania dostępnych środków pozabudżetowych na kolejne 
inwestycje w gminie. Składaliśmy wnioski o wsparcie finansowe z programów rządowych  
i unijnych a zdecydowana większość z nich została oceniona pozytywnie i otrzymaliśmy 
dofinansowanie. W ramach Programu Rządowego „Polski Ład” otrzymaliśmy ponad 11,2 mln 
zł. Zrealizowany został po raz kolejny budżet gminy przekraczający ponad 100 mln zł. 
Doświadczyliśmy również wyjątkowej jedności w sprawie budowy kolejnych etapów 
obwodnicy Drezdenka.  To zaangażowanie i wsparcie wielu osób z różnych środowisk a przede 
wszystkim ogromne poparcie lokalnej społeczności doprowadziły, że już dzisiaj na budowę 
obwodnicy ze środków rządowych przeznaczono 86 mln zł. Wierzę, że ta ogromnie ważna dla 
mieszkańców Drezdenka inwestycja rozpocznie się już w ciągu kilku miesięcy. W 2021 roku 
kontynuowaliśmy dwie duże inwestycje gminne – budowę przedszkola i przebudowę  
ul. Pierwszej Brygady. Prace są na ukończeniu. Przed nami nowe zadania i nowe możliwości. 
Mam świadomość, że nie wszystkie potrzeby i zgłaszane oczekiwania udało się zaspokoić. 
Zapewniam, że w swoich działaniach zawsze uwzględniam głos mieszkańców a priorytetowo 
traktuje te zadania, których wykonanie poprawi jakość życia jak największej części naszej 
społeczności. Dokonując trudnych wyborów staram się zachować zasadę zrównoważonego 
rozwoju wszystkich obszarów naszej gminy i standardów życia wszystkich jej mieszkańców. 
Dzięki aktywności mieszkańców, radnych miejskich i pracowników samorządowych mam 
świadomość skali potrzeb.  Wnioski, zgłoszenia i uwagi są niezwykle cenne i często zbieżne  
z moimi spostrzeżeniami. Za wszystkie dziękuję. W praktyce największą barierą w pełnej 
realizacji zgłaszanych potrzeb są możliwości finansowe jakie posiada budżet gminy. Dlatego 
aplikowanie i pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finasowania na zadania gminy 
nadal będzie stanowiło jeden z głównych celów mojej aktywności jako burmistrza. 

 

 

 

Raport sporządzono na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników urzędu  
i jednostek organizacyjnych gminy. 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                 Karolina Piotrowska 

                                                                                                                                 Burmistrz Drezdenka 
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Załącznik nr 1.                                            

 Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Drezdenku w 2021 roku. 

Lp. Numer, tytuł uchwały Czy i jaki został osiągnięty efekt /zamierzony cel 
wynikający z uchwały. 

1 2 3 

Uchwały budżetowe 

1 Uchwała Nr XL/214/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 
stycznia 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na 2021 rok 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Zwiększono budżet po stronie 
dochodów i zwiększono wydatki. Dokonano 
przeniesienia wydatków z oszczędności 
poprzetargowych w zadaniu „Przebudowa ulicy 
Pierwszej Brygady” na zadanie „Przebudowa i 
remont drogi w Trzebiczu Nowym”. Efekt i realizacja 
zamierzonego celu wynikającego z podjętej uchwały 
należały do pracowników merytorycznie 
odpowiedzialnych. 

2 Uchwała Nr XL/215/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 
stycznia 2021 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej- 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 

3 Uchwała Nr XLI/230/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na 2021 rok 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych dotyczące zwiększenia i zmniejszenia 
budżet po stronie dochodów. Zwiększono i 
zmniejszono budżet po stronie wydatków. 
Dokonano przeniesienia wydatków w ramach 
oszczędności poprzetargowych. Wprowadzono 
zmiany w ramach wydatków bieżących i 
majątkowych w funduszu sołeckim.  Efekt i 
realizacja zamierzonego celu wynikającego z 
podjętej uchwały należały do pracowników 
merytorycznie odpowiedzialnych. 

4 Uchwała Nr XLI/231/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej - 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 

5 Uchwała Nr XLII/232/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie emisji 

Została przeprowadzona emisja obligacji gminy. 
Gmina upoważniona była do wyemitowania 3 tys. 
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obligacji Gminy Drezdenko oraz 
określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 

obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, na 
łączną kwotę 3 mln zł. 

6 Uchwała Nr XLII/233/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na 2021 rok. 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Budżet po stronie dochodów 
zwiększono o kwotę ponad 1 mln zł i zmniejszono o 
kwotę ponad 840 tys. zł. Wydatki zwiększono o 
kwotę blisko 9 mln zł i zmniejszono o kwotę 346 tys. 
zł.  Wskazano źródła sfinansowania deficytu w 
wysokości ponad 8,3 mln zł. Dokonano przeniesień 
w ramach wydatków bieżących i majątkowych w 
funduszu sołeckim. Efekt i realizacja zamierzonego 
celu wynikającego z podjętej uchwały należały do 
pracowników merytorycznie odpowiedzialnych. 

7 Uchwała Nr XLII/234/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej - 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 

8 Uchwała Nr XLII/235/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Lubuskiego 
"Przebudowa drogi- budowa 
chodnika w ciągu drogi woj. nr 156 w 
m. Klesno" 

Udzielono pomocy finansowej dla Województwa 
Lubuskiego, przebudowa chodnika została 
zrealizowana. Dotacja została udzielona w ramach 
umowy i prawidłowo rozliczona. 

 

9 Uchwała Nr XLII/236/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Lubuskiego "Montaż 
sygnalizatorów wskazujących 
prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w 
m. Trzebicz" 

Udzielono pomocy finansowej dla Województwa 
Lubuskiego. Sygnalizatory zostały zamontowane. 
Dotacja została udzielona na podstawie umowy i 
prawidłowo rozliczona. 

 

10 Uchwała Nr XLII/237/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 
"Remont drogi powiatowej nr 1363F 
w miejscowości Rąpin" 

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu 
Strzelecko-Drezdeneckiego. Droga powiatowa 
została wyremontowana. Dotacja została udzielona 
na podstawie umowy i prawidłowo rozliczona.  
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11 Uchwała Nr XLIII/249/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 
maja 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na 2021 rok 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Zwiększono budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 9,5 tys.  zł. 
Dokonano przeniesień w ramach wydatków 
bieżących i majątkowych obejmujących również 
fundusz sołecki. Realizacja zamierzonego celu 
wynikającego z podjętej uchwały należała do 
pracowników merytorycznie odpowiedzialnych. 

12 Uchwała Nr XLIII/250/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 
maja 2021 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej- 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 

13 Uchwała Nr XLV/259/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2021 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Zwiększono budżet po stronie 
dochodów i wydatków. Zdecydowano, że deficyt w 
wysokości ponad 290 tys. zł zostanie sfinansowany 
wolnymi środkami z nadwyżki środków pieniężnych 
wnikających z rozliczeń z lat ubiegłych. Dokonano 
przeniesienia wydatków bieżących na wydatki 
bieżące urzędu i jednostek gminy oraz w ramach 
wydatków bieżących i majątkowych funduszu 
sołeckiego. Efekt i realizacja zamierzonego celu 
wynikającego z podjętej uchwały należały do 
pracowników merytorycznie odpowiedzialnych. 

14 Uchwała Nr XLV/260/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2021-2025 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej - 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 

15 Uchwała Nr XLV/261/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
emisji obligacji Gminy Drezdenko 
oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 

Dokonanie zmiany w uchwale Nr XLII/232/2021 
Rady Miejskiej dotyczyło przeznaczenia środków 
uzyskanych z emisji obligacji komunalnych na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w 
niezmienionej kwocie 3 mln. Zł. 

16 Uchwała Nr XLV/262/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu 
Strzelecko-Drezdeneckiego. Remont nie został 
zrealizowany. Dotacja została zwrócona przez 
Powiat. 
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17 Uchwała Nr XLVI/268/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 
czerwca 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy za 2020 
rok 

Zatwierdzono pozytywnie sprawozdanie z 
wykonania budżetu Gminy za 2020 r. 

18 Uchwała Nr XLVI/270/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 
czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na 2021 rok 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Dokonano przeniesienia wydatków z 
przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki 
majątkowe. Efekt i realizacja zamierzonego celu 
wynikającego z podjętej uchwały należały do 
pracowników merytorycznie odpowiedzialnych 

19 Uchwała Nr XLVI/271/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 
czerwca 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 
z przeznaczeniem na realizację 
programu profilaktyki w zakresie 
wykrywania raka gruczołu 
krokowego 

Rada Miejska zdecydowała o udzieleniu pomocy 
finansowej w kwocie 3 tys. zł dla Powiatu 
Strzelecko-Drezdeneckiego na realizację programu 
profilaktyki w zakresie wykrywania raka gruczołu 
krokowego przez Szpital Powiatowy w Drezdenku. 
Zawarto umowę i prawidłowo rozliczono zadanie. 

20 Uchwała Nr XLVII/273/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 6 
sierpnia 2021 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 
2021 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Budżet po stronie dochodów 
zwiększono o kwotę ponad 1 mln zł  i zwiększono po 
stronie wydatków z przeznaczeniem na wydatki 
bieżące i majątkowe. Dokonano przeniesienia 
wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące i 
majątkowe oraz przeniesienia wydatków w ramach 
wydatków bieżących i majątkowych funduszu 
sołeckiego. Efekt i realizacja zamierzonego celu 
wynikającego z podjętej uchwały należały do 
pracowników merytorycznie odpowiedzialnych 

21 Uchwała Nr XLVII/274/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 6 
sierpnia 2021 roku w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2026 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej - 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 

22 Uchwała Nr XLVII/275/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 6 
sierpnia 2021 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Strzelecko - 

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2021 rok, w 
którym ujęto środki w planach finansowych 
udzielono dotacji. Podpisana została umowa 
pomiędzy Gminą Drezdenko a Powiatem Strzelecko- 
Drezdeneckim w sprawie przekazania środków 
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Drezdeneckiego z przeznaczeniem 
na utrzymanie optymalnego stanu 
populacji bobra w celu ochrony 
przeciwpowodziowej na terenie 
gminy Drezdenko 

finansowych na w/w cel. Środki finansowe 
rozliczono w terminie określonym w umowie. 

 

23 Uchwała Nr XLVIII/304/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na 2021 rok 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Budżet po stronie dochodów 
zwiększono o kwotę ponad 31 tys. zł i zwiększono po 
stronie wydatków z przeznaczeniem na wydatki 
bieżące. Dokonano przeniesień wydatków z 
przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe. 
Dokonano przeniesień w ramach wydatków 
bieżących i majątkowych funduszu sołeckiego. 
Dokonano zmian klasyfikacji budżetowej środków 
przeznaczonych na zadanie realizowane w ramach 
PROW.  Efekt i realizacja zamierzonego celu 
wynikającego z podjętej uchwały należało do 
pracowników merytorycznie odpowiedzialnych. 

24 Uchwała Nr XLVIII/305/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej- 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 

25 Uchwała Nr XLIX/309/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej samorządowemu 
zakładowi budżetowemu na rok 
2022 

Uchwała w trakcie realizacji. Jest to dotacja dla CIS z 
gminnego programu profilaktyki                                      i 
rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 
2022. Powyższa dotacja w kwocie 203.500 zł jest 
wypłacana w transzach miesięcznych z 
przeznaczeniem między innymi na premię 
integracyjną, badania lekarskie, szkolenia, odzież 
ochronną, środki czystości, posiłki i ubezpieczenia 
uczestników, zakup materiałów dydaktycznych oraz 
inne wydatki związane z działalnością Centrum. 

26 Uchwała Nr XLIX/310/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Lubuskiego 

Rada Miejska zdecydowała o zmniejszeniu kwoty 
pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego 
wynoszącej 50% kosztów montażu sygnalizatorów 
wskazujących prędkość w Trzebiczu. 

27 Uchwała Nr XLIX/319/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na 2021 rok 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Budżet zwiększono po stronie 
dochodów o kwotę ponad 670 tys. zł i zmniejszono 
o kwotę ponad 36 tys. zł. Wydatki zwiększono o 
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kwotę ponad 640 tys. zł z przeznaczenie na wydatki 
bieżące i majątkowe. Dokonano przeniesienia 
wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące i 
wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. 
Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego i 
zmiany klasyfikacji budżetowej. Efekt i realizacja 
zamierzonego celu wynikającego z podjętej uchwały 
należały do pracowników merytorycznie 
odpowiedzialnych. 

28 Uchwała Nr XLIX/320/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2021-2026 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej- 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 

29 Uchwała Nr XLIX/321/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie inkasa 
podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości 

Rada Miejska dokonała zmiany inkasentów w 
sołectwach Goszczanowiec oraz Trzebicz Nowy, w 
związku ze zmianą osób pełniących funkcję sołtysa. 
Uchwała obowiązująca. 

30 Uchwała Nr L/324/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
listopada 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na 2021 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Zwiększono budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę ponad 108 tys. zł. 
Dokonano przeniesienia wydatków z 
przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe, 
również w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto 
dokonano zamiany klasyfikacji budżetowej w 
dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe  
oraz zmiany przeznaczenia darowizny dla Sołectwa 
Osów. Dokonano także zmiany nazwy zadania. Efekt 
i realizacja zamierzonego celu wynikającego z 
podjętej uchwały należały do pracowników 
merytorycznie odpowiedzialnych 

31 Uchwała Nr L/325/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
listopada 2021 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej- 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 

32 Uchwała Nr LI/333/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na lata 2021-2026 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Zwiększono budżet po stronie 
dochodów o kwotę ponad 144 tys. zł i zmniejszono 
dochody o kwotę ponad 929 tys. zł. Po stronie 
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wydatków zwiększono budżet o kwotę ponad 144 
tys. zł, na wydatki bieżące i majątkowe. 
Zdecydowano, że deficyt w wysokości blisko 686 tys. 
zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych 
środków. Zmniejszenie dochodów zostało także 
pokryte z oszczędności na wydatkach. Dokonano 
przeniesień wydatków z przeznaczeniem na wydatki 
bieżące i wydatki majątkowe. Efekt i realizacja 
zamierzonego celu wynikającego z podjętej uchwały 
należało do pracowników merytorycznie 
odpowiedzialnych. 

33 Uchwała Nr LI/334/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej- 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 

34 Uchwała Nr LIII/342/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 
grudnia 2021 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Drezdenko na 
2022 rok 

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2022r. Uchwała 
w realizacji. 

35 Uchwała Nr LIII/343/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 
grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2022-2027 

Wraz z uchwałą budżetową  na 2022 r. Rada Miejska 
przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową. Uchwała 
w realizacji. 

36 Uchwała Nr LIV/344/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 
grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na 2021 

Na podstawie zatwierdzonych przez Burmistrza i 
Skarbnika pism, wprowadzono zmiany w planach 
finansowych. Zwiększono budżet po stronie 
dochodów o kwotę ponad 565 tys. zł i zmniejszono 
kwotę dochodów o kwotę ponad 788 tys. zł. 
Zwiększono wydatki budżetu na wydatki bieżące 
oraz zmniejszono wydatki bieżące i majątkowe. 
Dokonano przeniesienia wydatków z 
przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe. 
Efekt i realizacja zamierzonego celu wynikającego z 
podjętej uchwały należały do pracowników 
merytorycznie odpowiedzialnych 

37 Uchwała Nr LIV/345/2021 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2021-2026 

Zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej- 
aktualizacja danych w celu kontroli prawidłowości 
spełnienia wymaganych wskaźników. 



86 

 

38 Uchwała Nr LIV/346/2021 w sprawie 
ustalenia wydatków budżetu Gminy, 
które w roku 2021 nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 

Realizacja nastąpi do dnia 30.06.2022 r przez 
referaty merytorycznie odpowiedzialne. W uchwale 
ujęto wydatki bieżące i majątkowe. 

 Uchwały dotyczące gospodarki 
gminnej i środowiska. 

 

1 Uchwała Nr XLI/218/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie zwolnienia 
z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
należnej w 2021 r. 

W uchwale zostały ustanowione zwolnienia i zwrot 
części opłaty pobranej od  przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży na terenie Gminy Drezdenko za 
rok 2021, w związku z pandemią COVID- 19. 

Z możliwości jakie dała uchwała skorzystało 15 
przedsiębiorców. Łączna kwota zwolnionych opłat 
wyniosła ponad  27 tys. zł. 

2 Uchwała Nr XLI/219/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Drezdenko w 2021 r. 

Ustalono zasady opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Drezdenko, które 
stosowano w 2021 r. Ustawa nakłada obowiązek na 
organ stanowiący do corocznego uchwalania 
programu, w terminie do 31 marca, każdego roku. 

3 Uchwała Nr XLI/220/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie w sprawie 
przyjęcia zmiany regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków 

Dostosowano regulamin dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków do obowiązujących 
przepisów prawa. 

4 Uchwała Nr XLI/221/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie w sprawie 
wykazu kąpielisk oraz sezonu 
kąpielowego na terenie Gminy 
Drezdenko na rok 2021 

Rada określiła w drodze uchwały będącej aktem 
prawa miejscowego sezon kąpielowy oraz wykaz 
kąpielisk na terenie gminy z uwzględnieniem opinii 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

5 Uchwała Nr XLI/222/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie zmiany 
regulaminu korzystania z kąpielisk 
położonych przy Jeziorze Łubowo w 
miejscowościach Lubiewo i Zagórze 

Rada wprowadziła zamiany w uchwale w celu 
uregulowania zasad korzystania z gminnych 
kąpielisk na jeziorze Łubowo w miejscowościach 
Lubiewo i Zagórze w zakresie terminu otwarcia 
kąpielisk. 

6 Uchwała Nr XLIII/251/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 

Rada określiła zasady udzielania dotacji celowej z 
budżetu gminy na wymianę istniejącego starego 
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maja 2021 r. w sprawie przyjęcia 
,,Regulaminu udzielania dotacji 
celowej ze środków budżetu gminy 
Drezdenko na wymianę istniejącego 
starego źródła ciepła na nowe, 
ekologiczne źródło ciepła w lokalach 
i budynkach mieszkalnych 
położonych na terenie Gminy 
Drezdenko’’ 

źródła ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych 
położonych na terenie Gminy na nowe, ekologiczne 
źródło ciepła, w celu ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców 
oraz kotłowni opalanych paliwem węglowym oraz 
ograniczenia emisji innych substancji powodujących 
obniżenie standardów jakości powietrza. 
Umożliwiło to wnioskodawcom ubieganie się o 
udzielenie w/w dotacji. 

7 Uchwała Nr XLV/255/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie 
utworzenia miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli nad 
jeziorem Źródlanym na terenie 
Nadleśnictwa Karwin Gmina 
Drezdenko 

Na wniosek Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej 
Okręg Małopolski Szczep Puszcza Niepołomice z 
siedzibą w Krakowie wyrażono zgodę na utworzenie 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, 
funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w 
roku kalendarzowym nad Jeziorem Źródlanym na 
terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko.   

8 Uchwała Nr XLV/256/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie 
utworzenia miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli na 
terenie Gminy Drezdenko nad 
jeziorem Gostomie w miejscowości 
Gościm 

Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla 
Młodych” w Poznaniu wyrażono zgodę na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego 
przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku 
kalendarzowym nad Jeziorem Gostomie w 
Gościmiu. 

9 Uchwała Nr XLV/265/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu targowiska gminnego 

Wyznaczono nowe zasady i tryb korzystania z 
targowiska gminnego. 

10 Uchwała Nr XLV/266/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie 
utworzenia miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli na 
terenie Gminy Drezdenko nad 
jeziorem Łubowo 

Na wniosek Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej 
Okręg Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu 
wyrażono zgodę na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, 
funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w 
roku kalendarzowym nad Jeziorem Łubowo na 
terenie Nadleśnictwa Smolarz. 

11 Uchwała Nr LI/326/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia 
części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Możliwość dopłacania do gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi z 
dochodów własnych gminy niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Uniknięto podwyżki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi mimo, iż 
system nie bilansuje się. 
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12 Uchwała Nr LI/327/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
grudnia 2021 r. w sprawie 
odbierania przez gminę Drezdenko 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne 

Dostosowanie gminnego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnych do wymogów ustawowych 
w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

13 Uchwała Nr LI/335/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
grudnia 2021 r. w sprawie 
uzgodnienia projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 
zmieniającej uchwałę w sprawie 
obszaru chronionego krajobrazu 
o nazwie „Pojezierze Puszczy 
Noteckiej 

Uchwałę przesłano do Marszałka Województwa 
Lubuskiego pismem z dnia 9.12.2021 r. 

 Uchwały dotyczące mienia 
gminnego i nieruchomości 

 

1 Uchwała Nr XLI/224/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie udzielenia 
dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 
położonym na terenie gminy 
Drezdenko, niestanowiącym 
własności Gminy Drezdenko 

Udzielono dotacji w wysokości 30 000,00 zł na 
remont Kościoła Filialnego p.w. Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus  w Goszczanowcu. Dotację 
przekazano i rozliczono zgodnie z zawartą umową. 

2 Uchwała Nr XLI/225/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie udzielenia 
dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 
położonym na terenie gminy 
Drezdenko, niestanowiącym 
własności Gminy Drezdenko 

Udzielono dotacji w wysokości 40 000,00 zł na 
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej o raz 
projektu budowlanego dla Kościoła Filialnego p.w.  
Św. Józefa w Lubiatowie. Dotację przekazano i 
rozliczono zgodnie z zawartą umową. 

3 Uchwała Nr XLI/226/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących 

Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Drezdenko. Uchwała w trakcie realizacji. 
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w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Drezdenko 

4 Uchwała Nr XLII/238/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy budynku 
wpisanym do Gminnej Ewidencji 
Zabytków, położonym na terenie 
miasta Drezdenko, niestanowiącym 
wyłącznej własności Gminy 
Drezdenko 

Udzielono dotacji w wysokości 40 000,00 zł na 
remont budynku położonego w Drezdenku przy 
placu Wolności 3. Dotację przekazano i rozliczono 
zgodnie z zawartą umową.  

5 Uchwała Nr XLII/239/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy budynku 
wpisanym do Gminnej Ewidencji 
Zabytków, położonym na terenie 
miasta Drezdenko, niestanowiącym 
wyłącznej własności Gminy 
Drezdenko 

Udzielono dotacji w wysokości 40 tys. zł na remont 
budynku położonego w Drezdenku przy ul. 
Krakowskiej 24A. Dotacji nie wykorzystano ze 
względu na nieprzystąpienie do prac oraz nie 
przedłożenie wymaganych dokumentów do jej 
rozliczenia. 

6 Uchwała Nr XLII/242/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu korzystania z obiektu 
sportowego „Małe boisko sportowe 
do piłki nożnej w Karwinie” 

Rada Miejska przyjmując Regulamin uregulowała 
kwestie formalnoprawne związane z 
funkcjonowaniem obiektu. 

7 Uchwała Nr XLIII/252/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 
maja 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej ustalenia 
wysokości stawek za zajęcie pasa 
drogowego na terenie Gminy 
Drezdenko 

Rada Miejska wychodząc naprzeciw lokalnym 
przedsiębiorcom w związku z tzw. lockdownem 
obniżyła opłaty za ogródki handlowe 
(gastronomiczne) umieszczone w pasie drogowym 
do najniższej możliwej opłaty. 

8 Uchwała Nr XLV/257/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie 
regulaminu korzystania z placów 
zabaw, terenów rekreacyjnych na 
terenie gminy Drezdenko 

Rada Miejska skorzystała z ustawowego 
uprawnienia i przyjęła Regulamin jako akt prawa 
miejscowego, w zakresie zasad i trybu korzystania z 
gminnych obiektów i urządzeń użytku publicznego. 
Regulamin nakłada obowiązek stosowania 
określonych norm i zasad zachowania na osoby 
korzystające z tych obiektów i urządzeń. Uchwała 
obowiązująca. 
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9 Uchwała Nr XLV/263/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy budynku 
wpisanym do Gminnej Ewidencji 
Zabytków, położonym na terenie 
miasta Drezdenko, niestanowiącym 
wyłączną własność Gminy 

Udzielono dotacji w wysokości 15 tys. zł na remont 
budynku położonego w Drezdenku przy ul. 
Marszałkowskiej 13. Dotację przekazano i 
rozliczono zgodnie z zawartą umową. 

10 Uchwała Nr XLIX/311/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Drezdenko 

Nadanie nazwy ulicy umożliwiło wprowadzenie 
numerów porządkowych dla nieruchomości do niej 
przyległych. Uchwała w trakcie realizacji. 

11 Uchwała Nr XLIX/312/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Drezdenko 

Nadanie nazwy ulicy umożliwiło wprowadzenie 
numerów porządkowych dla nieruchomości do niej 
przyległych. Uchwała w trakcie realizacji. 

12 Uchwała Nr XLIX/313/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Drezdenko 

Nadanie nazwy ulicy umożliwiło wprowadzenie 
numerów porządkowych dla nieruchomości do niej 
przyległych. Uchwała w trakcie realizacji. 

13 Uchwała Nr XLIX/314/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Drezdenko 

Nadanie nazwy ulicy umożliwiło wprowadzenie 
numerów porządkowych dla nieruchomości do niej 
przyległych. Uchwała w trakcie realizacji. 

14 Uchwała Nr XLIX/323/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLII/238/2021 
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 
20 kwietnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na prace 
konserwatorskiej, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 
położonym na terenie miasta 
Drezdenko, niestanowiącym 
wyłącznej własności Gminy 
Drezdenko 

Udzielono zwiększenia dotacji z 40 tys. zł do 60 tys. 
zł na remont budynku położonego w Drezdenku 
przy placu Wolności 3. Dotację przekazano i 
rozliczono zgodnie z zawartą umową. 
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15 Uchwała Nr LI/329/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenie 
zgody na udzielenie bonifikaty przy 
sprzedaży lokalu niemieszkalnego z 
zasobu komunalnego 

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała dotyczy 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
sprzedaży lokalu niemieszkalnego. 

16 Uchwała Nr LI/330/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
Drezdenko 

Uchwałą dokonano zmian w uchwale regulującej 
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

 Uchwały dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego 

 

1 Uchwała Nr XLI/223/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie aktualności 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Drezdenko oraz miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego  

Po dokonaniu analiz zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Gminy Drezdenko stwierdzono: 
aktualność studium; konieczność aktualizacji i 
weryfikacji studium w zakresie zmian uwarunkowań 
przestrzennych, przyrodniczych 
i prawnych rzutujących na politykę przestrzenną 
gminy; aktualność obowiązujących na terenie gminy 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

2 Uchwała Nr XLII/240/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
zmieniający uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Drezdenko 

Pomniejszenie terenu opracowania planu o tereny 
leśne, na których nie przewidziano zmiany 
przeznaczenia terenów leśnych na nieleśne. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

3 Uchwała Nr XLII/241/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie Niegosław 

Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie 
sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

4 Uchwała Nr XLV/258/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. uchylająca uchwałę 
w sprawie przygotowania przez 
Burmistrza Drezdenka projektu 

Odstąpienie od wprowadzenia uchwały 
krajobrazowej, która wiązałaby się z 
egzekwowaniem sankcji za złamanie ustalonych 
zasad. Zamiast tak rygorystycznego podejścia 
istnieje możliwość stosowania tzw. miękkich 
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uchwały w sprawie zasad i 
warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic 
reklamowych oraz ogrodzeń 

narzędzi: rozmowy z przedsiębiorcami, promowanie 
dobrych wzorców, upowszechnianie wiedzy. 

5 Uchwała Nr XLIX/315/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Niegosław 

Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie 
sposobu ich zagospodarowania  i zabudowy. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

6 Uchwała Nr XLIX/316/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Drezdenko ul. aleja Piastów 

Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie 
sposobu ich zagospodarowania  i zabudowy. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

7 Uchwała Nr XLIX/317/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie Niegosław ul. 
Niegosławska 

Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie 
sposobu ich zagospodarowania  i zabudowy. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

8 Uchwała Nr XLIX/318/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Drezdenko 

Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie 
sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

 Uchwały dotyczące jednostek 
organizacyjnych 

 

1 Uchwała Nr XL/212/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 
stycznia 2021 r. w sprawie zmiany 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Drezdenku 

Uchwała uregulowała utworzenie Klubu „Senior+” 
w Trzebiczu oraz zmianę w nazewnictwie 
działającego Klubu Seniora w Drezdenku. Uchwala 
obowiązująca. 

 Uchwały dotyczące pomocy 
społecznej 
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1 Uchwała Nr XL/213/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 
stycznia 2021 r. w sprawie 
odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia Klub Senior+ na terenie 
Gminy Drezdenko 

Rada Miejska zgodnie ze swoimi kompetencjami 
zwolniła z odpłatności uczestników zajęć w Klubach 
Senior+ na terenie Gminy Drezdenko. 

2 Uchwała Nr XLIII/247/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 
maja 2021 r. w sprawie wzoru 
wniosku o wypłatę zryczałtowanego 
dodatku energetycznego 

Rada Miejska skorzystała z ustawowego 
uprawnienia i przyjęła regulamin jako akt prawa 
miejscowego, w zakresie zasad i trybu korzystania z 
gminnych obiektów i urządzeń użytku publicznego. 
Regulamin nakłada obowiązek stosowania norm i 
zasad zachowania na osoby korzystające z tych 
obiektów i urządzeń. Uchwała obowiązująca. 

3 Uchwała Nr XLIII/248/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 
maja 2021 r. w sprawie wzoru 
wniosku i deklaracji o przyznanie o 
wypłatę dodatku mieszkaniowego 

Rada Miejska wypełniła wprowadzony, ustawowy 
obowiązek określenia wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji. 
Uchwała obowiązująca. 

5 Uchwała Nr LIII/339/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 
grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Rada Miejska uchwaliła Program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 
2022. Uchwała w trakcie realizacji. 

6 Uchwała Nr LIII/340/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 
grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb 
ich pobierania 

Rada Miejska określiła szczegółowe warunki 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z 
opłat jak również tryb ich poboru. Uchwała 
obowiązująca. 

7 Uchwała Nr LIII/341/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 
grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych lub w 

Rada Miejska ustaliła w zakresie zadań własnych 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodku wsparcia, w tym w schronisku dla 
osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uchwała 
obowiązująca. 
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schronisku dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi 

 Uchwały dotyczące rozpatrzenia 
skarg i wniosków 

 

1 Uchwała Nr XL/217/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 
stycznia 2021 r. w sprawie 
zarządzenia łącznego rozpatrywania 
petycji 

Rada Miejska zarządziła łączne rozpatrywanie 
petycji o podobnie brzmiącym zagadnieniu, które 
wpłynęły do Rady w okresie nie dłuższym niż 2 
miesiące. 

2 Uchwała Nr XLI/229/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie skargi na 
działalność Burmistrza Drezdenka 

Rada Miejska uznała skargę złożoną przez Społeczne 
Towarzystwo Obrońców Przyrody STOP za 
bezzasadną. 

3 Uchwała Nr XLII/243/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Drezdenka 

Rada Miejska uznała skargę w zakresie trudności w 
dokonywaniu opłat za kwatery na cmentarzu 
komunalnym za bezzasadną. 

4 Uchwała Nr XLII/245/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia 
Polska Wolna od GMO 

Rada Miejska postanowiła nie uwzględnić petycji 
wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od 
GMO w sprawie niebezpiecznych szczepionek. 

5 Uchwała Nr XLII/246/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji dotyczącej 
nadania nazwy skwerowi 

Rada Miejska postanowiła nie uwzględnić petycji 
Stowarzyszenia Wiosna Kobiet- Lubuskie nadania 
skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i 
Kościuszki w Drezdenku nazwy „Skwer Praw Kobiet” 
do czasu zrewitalizowania wskazanego miejsca. 

6 Uchwała Nr XLIV/253/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 
dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Niegosławiu 

Rada Miejska uznała się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia skargi Międzyzakładowego Związku 
Pracowników Jednostek Budżetowych 
„Porozumienie 20” na działalność Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Niegosławiu w sprawie 
bezczynności w postępowaniu o udostepnienie 
informacji publicznej. 

7 Uchwała Nr XLVIII/306/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na niewłaściwe 
zachowanie dyrektora Centrum 
Promocji Kultury w Drezdenku 

Rada miejska uznała za zasadną skargę na Dyrektora 
Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w związku z 
niewłaściwym zachowaniem podczas gminnej 
imprezy plenerowej. 

8 Uchwała Nr LI/336/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 

Rada miejska uznała skargę Pana Andrzeja Zycha na 
działania mające na celu odebranie mu ziemi, w 
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grudnia 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Drezdenka oraz 
dyrektora Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa 

związku z procedurą uchwalania planu miejscowego 
za bezzasadną. 

 Inne  

1 Uchwała Nr XL/216/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 
stycznia 2021 r. w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania 
projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Drezdenko na lata 2021-2027 

Rada Miejska określiła szczegółowy tryb i 
harmonogram w trym tryb konsultacji przy 
opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Drezdenko na lata 2021-2027. 

2 Uchwała Nr XLI/227/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej Drezdeneckiego 
Budżetu Obywatelskiego 

Rada miejska wprowadziła zmiany w uchwale 
dotyczącej Drezdeneckiego Budżetu 
Obywatelskiego polegające na wykreśleniu 
dedykowanej dla DBO konkretnej strony 
internetowej, w której ujednolicono wpisywanie 
danych głosującego na bardziej intuicyjne i 
minimalizujące złe wypełnienie wniosku. Dodano 
informacje o sposobie przydzielania głosów oraz 
pole sumy pod kwotami wybranych projektów. 

3 Uchwała Nr XLI/228/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 
marca 2021 r. w sprawie zaproszenia 
do konsultacji społecznych 
dotyczących projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 
2021-2027  

Po zakończeniu zasadniczych prac związanych z 
opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko 
obejmujących w szczególności przeprowadzenie 
analiz statystycznych i strategicznych, organizacja 
badania ankietowego wśród mieszkańców a także 
spotkań warsztatowo-konsultacyjnych powstał 
projekt dokumentu. Opracowany projekt 
dokumentu wymagał zgodnie z procedurą 
przeprowadzenia konsultacji społecznych, w 
których udział wzięła jedna osoba. 

4 Uchwała Nr XLII/244/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji wielokrotnej 
dotyczącej masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-COV 2 

Rada Miejska w odpowiedzi na wielokrotne 
indywidualne petycje o tematyce jednobrzmiącej w 
sprawie podjęcia uchwały dotyczącej uzyskania 
przez Rząd RP pisemnych gwarancji od 
producentów szczepionek przeciwko wirusowi 
SARS-COV-2, uznała się za niewłaściwą do 
rozstrzygnięcia takich petycji i wskazała organ 
regulujący przepisy prawa na szczeblu centralnym i 
takie rozwiązanie zasugerowała wnoszącym 
petycje. 

5 Uchwała Nr XLV/254/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 

Zmiany uchwały dokonano w wyniku zmiany ustroju 
szkolnego na podstawie przepisów prawa 
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czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXV/292/2013 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 
kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i 
trybu przyznawania i cofania 
stypendium edukacyjnego za wyniki 
w nauce i wybitne osiągnięcia dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych 

oświatowego i w związku z likwidacją Miejsko-
Gminnego Zespołu Oświaty. 

6 Uchwała Nr XLV/264/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Lubiewo 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

7 Uchwała Nr XLVI/267/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 
czerwca 2021 r. w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Drezdenka 
wotum zaufania 

Udzielono Burmistrzowi Drezdenka wotum 
zaufania. 

Art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym zobowiązuje Burmistrza corocznie, w 
terminie do 31 maja do przedstawienia Radzie 
Miejskiej raportu o stanie gminy. Po zakończeniu 
debaty nad raportem, Rada Miejska przeprowadza 
głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum 
zaufania. Uchwałę o udzielenie Burmistrzowi 
wotum zaufania Rada Miejska podejmuje 
bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady. 

8 Uchwała Nr XLVI/269/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 
czerwca 2021 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Drezdenka za 2020 rok 
- druk nr 280/21 

Udzielono absolutorium Burmistrzowi Drezdenka. 

Art. 271 ust.1 ustawy o finansach publicznych 
nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały 
w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z 
wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca 
roku następującego po roku budżetowym 

9 Uchwała Nr XLVI/272/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 
czerwca 2021 r. w sprawie 
przekazania petycji zgodnie z 
właściwością 

Rada Miejska w odpowiedzi na petycję w sprawie 
sadzenia palm w Drezdenku uznała się za 
niewłaściwą do jej rozpatrzenia, gdyż stwierdziła, że 
wszelkie zadania z zakresu zieleni miejskiej należą 
do wyłącznej kompetencji Burmistrza. 

10 Uchwała Nr XLVII/27/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 6 
sierpnia 2021 roku w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Drezdenko na rok 
szkolny 2021/2022 

Uchwałę podjęto zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego w związku z którymi, gmina powinna 
określić średnią cenę jednostki paliwa na każdy rok 
szkolny. 

11 Uchwała Nr XLVIII/277/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 

Rada Miejska przyjęła Strategię Rozwoju Gminy 
Drezdenko na lata 2021-2027. Strategia jest 
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września 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko 
na lata 2021-2027 

podstawowym instrumentem długofalowego 
zarządzania gminą i określa strategiczne kierunki 
rozwoju gminy do 2027 roku. Strategia wyznacza 
ramy dla planów i programów realizowanych w 
gminie podczas jej obowiązywania i umożliwia 
realizacje inwestycji finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. 

12 Uchwała Nr XLVIII/278/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Bagniewo 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

13 Uchwała Nr XLVIII/279/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Czartowo 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

14 Uchwała Nr XLVIII/280/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Drawiny 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

15 Uchwała Nr XLVIII/281/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Goszczanowiec 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

16 Uchwała Nr XLVIII/282/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Goszczanowo 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

17 Uchwała Nr XLVIII/283/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Goszczanówko 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

18 Uchwała Nr XLVIII/284/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Gościm 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

19 Uchwała Nr XLVIII/285/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r.w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Górzyska 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

20 Uchwała Nr XLVIII/286/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Grotów 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 
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21 Uchwała Nr XLVIII/287/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Karwin 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

22 Uchwała Nr XLVIII/288/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Kijów 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

23 Uchwała Nr XLVIII/289/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Klesno 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

24 Uchwała Nr XLVIII/290/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Kosin 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

25 Uchwała Nr XLVIII/291/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Lipno 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

26 Uchwała Nr XLVIII/292/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Lubiatów 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

27 Uchwała Nr XLVIII/293/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Marzenin 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

28 Uchwała Nr XLVIII/294/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Modropole 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

29 Uchwała Nr XLVIII/295/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Niegosław 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

30 Uchwała Nr XLVIII/296/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Osów 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

31 Uchwała Nr XLVIII/297/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 
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września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Przeborowo 

32 Uchwała Nr XLVIII/298/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Rąpin 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

33 Uchwała Nr XLVIII/299/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Stare Bielice 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

34 Uchwała Nr XLVIII/300/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Trzebicz 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

35 Uchwała Nr XLVIII/301/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Trzebicz Nowy 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

36 Uchwała Nr XLVIII/302/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Zagórze 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

37 Uchwała Nr XLVIII/303/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie zmian w 
statucie sołectwa Zielątkowo 

Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona 
została na 5 lat. 

38 Uchwała Nr XLIX/307/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Drezdenko 

Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Drezdenko wywodzącej się z naszej gminy 
Natalii Kaczmarek w uznaniu wybitnych osiągnięć 
sportowych. 

39 Uchwała Nr XLIX/308/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Drezdenku i nadania jej 
statutu 

Wprowadzone przez ustawodawcę znaczne zmiany 
w ustawie o samorządzie gminnym w zakresie 
funkcjonowania młodzieżowych rad gminnych, 
nałożyły obowiązek wprowadzenia zmian do 
istniejących statutów, co spowodowało przyjęcia 
nowego statutu, który jest obecnie obowiązujący. 

40 Uchwała Nr XLIX/322/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 
października 2021 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji "Programu 
polityki zdrowotnej w zakresie 
profilaktyki 

Rada Miejska przyjęła program profilaktyki 
zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko 
brodawczakowi ludzkiemu, w celu ograniczenia 
zachorowalności na złośliwego raka szyjki macicy. 
Program realizowany będzie w 2022 roku i roku 
następnym.  



100 

 

41 Uchwała Nr LI/328/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
Uchwały NR XLIX/322/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku w sprawie 
przyjęcia do realizacji "Programu 
polityki zdrowotnej w zakresie 
profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) 
w Gminie Drezdenko, na lata 2021-
2023 

Dokonano zmiany w obowiązującej uchwale w 
związku ze zmianą terminu jej wejścia w życie. 
Znowelizowano uchwałę pierwotną do 
obowiązującego stanu prawnego. 

42 Uchwała Nr LI/331/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia rocznego programu 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
podmiotami mogącymi realizować 
zadania pożytku publicznego na 
2022 rok 

Rada Miejska corocznie przyjmuje program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku 
publicznego. Zakładanym efektem przyjęcia 
uchwały jest zwiększenie skuteczności i 
efektywności działań związanych z realizacja zadań 
publicznych oraz dalszy wzrost partycypacji 
społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

43 Uchwała Nr LI/332/2021 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 
grudnia 2021 r. w sprawie 
wynagrodzenia Burmistrza 
Drezdenka 

Rada Miejska dokonała regulacji wynagrodzenia 
burmistrza w związku ze zmianą ustawy o 
wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, która w ustawie o 
pracownikach samorządowych ustaliła minimalne i 
maksymalne wynagrodzenie pracowników 
zatrudnionych na podstawie wyboru. Uchwała 
obowiązująca. 

44 Uchwała Nr LIV/347/2021 w sprawie 
zmiany uchwały nr XV/116/2011 
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 
29 listopada 2011 r. w sprawie 
gromadzenia dochodów na 
wydzielonym rachunku przez 
samorządowe jednostki budżetowe 
prowadzące działalność w zakresie 
oświaty 

Zmiany uchwały dokonano w wyniku zmiany ustroju 
szkolnego na podstawie przepisów prawa 
oświatowego oraz nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Trzebiczu. 

45 Uchwała Nr LIV/348/2021 w sprawie 
zmiany Uchwały NR XLIX/322/2021 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
w sprawie przyjęcia do realizacji 
"Programu polityki zdrowotnej 
w zakresie profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego 

Rada Miejska dokonała zmiany w programie 
szczepień przeciwko HPV. Zastosowanie szczepionki 
czterowalentnej rozszerzono na możliwość 
zastosowania przez realizatora Programu 
szczepionki o najwyższym spektrum działania 
(dziwięciowalentnej), w zależności od sytuacji na 
rynku szczepionek przeciwko HPV. 



101 

 

(HPV) w Gminie Drezdenko, na lata 
2021-2023" 

 

 


