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Protokół Nr XXIII.2012 
z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 lipca 2012 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXIII sesji Rady 
Miejskiej, jednocześnie poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 
ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przez Burmistrza Drezdenka p. Macieja Pietruszaka 
(pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Powitał radnego 
powiatowego p. E. Tyranowicza, Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka,  
Skarbnika Gminy p. A. Lachowicz, Sekretarza Gminy p. L. Jaśków, p. Z. Czekałę 
(lista obecności stanowi załącznik nr 2b do protokołu), sołtysów (lista obecności 
stanowi załącznik nr 2a do protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) i wszystkich obecnych na posiedzeniu. 
Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Miejskiej                         
w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia cennika za usługi 
cmentarne w Gminie Drezdenko – druk nr 182/12 (projekt stanowi załącznik  nr 4                   
do niniejszego protokołu). 
Sekretarz Gminy p. L. Jasków omówił jednocześnie projekt druk nr 182/12 i druk                
nr 183/12. Poinformował, że Nadzór Wojewody zwrócił się z prośbą o dokonanie 
zmian w obu uchwałach, dotyczące trybu wejścia w życie, a mianowicie: 

1. projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Miejskiej                
w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia cennika za 
usługi cmentarne w Gminie Drezdenko – druk nr 182/12 - Uchwała wchodzi 
w życie z dniem podj ęcia.  

2. projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej                 
w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 183/12  - 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urz ędowym Województwa Lubuskiego.   

Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIII/179/2012 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010 
roku w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarn e w Gminie Drezdenko  
(uchwała stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej                      
w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy 
komunalnych na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 183/12 (projekt stanowi 
załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
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Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIII/180/2012 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010 roku w 
sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko 
(uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 
Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 
rok – druk nr 184/12 (projekt stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwiększono dochody 
i wydatki budżetu o kwotę 63.509,- zł . 
dochody majątkowe zwiększono zgodnie z otrzymaną :  

refundacja poniesionych wydatków dotyczących na zadanie „Modernizacja 
zabytkowego budynku SP nr 1 w Drezdenku” w ramach programu LRPO na kwotę 
63.509,-zł  

wydatki majątkowe przeznaczono na :  

zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości 
Czartowo i Niegosław” jako wkład własny w kwocie 63.509,-zł  

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 91.464,-zł  

które zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:  

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław” kw. 
91.464,00 zł  

Pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego , który udziela 
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu 
środków z budżetu Unii Europejskiej.  
Jednocześnie poinformował, że: 
dokonuje się zmniejszenia  w planach 
wydatków inwestycyjnych  w zadaniu: 
Dział 600 rozdział 60053 § 6050  o kwotę 
15.000,00zł. 
Zakup i montaż urządzeń radiowych - radiolinii, w 
celu podłączenia się do ogólnopolskiej 
szerokopasmowej sieci optycznej nauki - Pionier 
oraz Komendy Powiatowej Policji                                                                                              
 

 
 
 
 
dokonuje się zwiększenia  w planach 
wydatków inwestycyjnych  w zadaniu: 
Dział 801 rozdział 80110 § 6050  o kwotę 
35.000,00zł 
Budowa dachu i remont stołówki w Gimnazjum nr 
1 w Drezdenku 

 

Dział 900 rozdział 90004 § 6050  o kwotę 
20.000,00zł 
Budowa siłowni zewnętrznej - alternatywnego 
miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku  
w Drezdenku 
W czerwcu br. przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe na budowę 
dachu i remont stołówki w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku. Cena najtańszej złożonej 
oferty wynosiła  240.074,94 zł.  
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Postępowanie unieważniono i ogłoszono kolejny przetarg. W ramach drugiego 
postępowania wpłynęły 4 oferty. Cena najtańszej oferty wynosi 202.628,23 zł. Kwota 
ta w dalszym ciągu przewyższa środki zabezpieczone w budżecie.  
Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się  zwiększyć środki aby rozstrzygnąć 
postępowanie i zawrzeć umowę z wykonawcą, tym bardziej, że zgodnie                              
z kosztorysem inwestorskim wartość inwestycji oszacowano na 244.367,35 zł. 
Zwiększenie środków umożliwi rozpoczęcie prac jeszcze w okresie wakacyjnym.                                                   
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIII/181/2012 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok (uchwała stanowi załącznik  
nr 9 do niniejszego protokołu). 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Drezdenko na lata 2012 – 2020 – druk nr 185/12 (projekt stanowi załącznik  nr 10                     
do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIII/182/2012 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2012 – 2020  
(uchwała stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki – druk nr 186/12 (projekt stanowi 
załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu). 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że postanawia się zaciągnąć 
pożyczkę w wysokości 91.464,00 zł  na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowych ze środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: - „Budowa sieci wodociągowej 
rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław". Bankiem udzielającym pożyczki 
będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu 
środków z budżetu Unii Europejskiej. Odsetki spłacane będą z dochodów własnych 
gminy.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIII/183/2012 w sprawie zaci ągni ęcia 
pożyczki (uchwała stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 
Ad. 8  
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na 
terenie Gminy Drezdenko do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – druk nr 187/12 (projekt stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego 
protokołu). 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że niniejsza uchwała jest 
konieczna do złożenia wniosku do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Kolejnym etapem w trybie postępowania związanym z włączeniem 
gruntów położonych na terenie Gminy Drezdenko do Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest rozpatrzenie tegoż wniosku przez Zarząd K-S 
SSE S.A. Dodał, że zgodnie uchwała rady gminy o wyrażeniu zgody na włączenie 
gruntu do SSE jest jednym z koniecznych załączników do wniosku do właściwego 
ministra do spraw gospodarki o rozszerzenia specjalnej strefy ekonomicznej.  
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Włączenie w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
nieruchomości wymienionych w Załączniku do niniejszej uchwały, o łącznej 
powierzchni 7,1240 , położonych na terenie Gminy Drezdenko i stanowiących 
własność Gminy Drezdenko, umożliwi skorzystanie przez inwestorów 
z przysługujących ulg podatkowych w specjalnej strefie ekonomicznej.  
p. Z. Czekała poinformował, że od 20 lat zajmuje się sprawami związanymi                           
z inwestycjami. Jest specjalistą i posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe                 
w zakresie rozwoju inwestycji. Razem z p. Koralewiczem i p. Dziduchem był 
współzałożycielem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.                         
Z życiorysu wspomniał, iż był również doradcą premiera ds. inwestycji w rządzie                         
p. L. Millera oraz prokurentem p. Kulczyka. W chwili obecnej jest emerytem, który 
pomoc w utworzeniu dla Drezdenka podstrefy inwestycyjnej robi, gdyż jest to jego  
pasją i dlatego, że lubi procesy inwestycyjne, które tworzą i dają możliwość 
utworzenia nowych fabryk i rozwój gminy. Utworzenie podstrefy ekonomicznej 
pozwoli na korzystanie z ulg w podatku dochodowym, nawet do 70% wartości 
inwestycji. Oznajmił, że chodzi tutaj o włączenie w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości o łącznej powierzchni 7,1240, 
położonych na terenie Gminy Drezdenko i stanowiących własność Gminy Drezdenko, 
co umożliwi skorzystanie przez inwestorów z przysługujących ulg podatkowych 
w specjalnej strefie ekonomicznej.   
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z następującymi zapytaniami: 

1. kto poniesie koszty za podłączenia mediów? 
p. Z. Czekała poinformował, że w zależności od sytuacji albo inwestor albo 
strefa. Jest to uzależnione od czasu, w jakim inwestor  będzie chciał 
rozpocząć  inwestycje. Jeśli będzie chciał mieć szybko przygotowaną działkę 
pod inwestycję, wówczas następuje podpisanie umowy między strefą a 
miastem.   

2. kiedy można spodziewać się efektów tych działań? 
p. Z. Czekała poinformował, że po zatwierdzeniu dzisiejszej uchwały, w marcu  
zostanie wydane rozporządzenie wpisujące Gminę do podstrefy. Mamy już  
konkretnych inwestorów, którzy złożyli wnioski, że chcą konkretnie na tym 
terenie inwestować. W związku z tym po wpisaniu do strefy mogą zacząć już 
swoją działalność. Będą to lata 2014-2015.  

Radny p. K. Jaśków wystąpił z zapytaniem, czy przyszła obwodnica Drezdenka może 
być atutem w rozmowach z przyszłymi inwestorami? 
p. Z. Czekała poinformował, że wszytskie media dobrze rozwinięte mają korzystny 
wpływ na pozyskanie przyszłych inwestorów. Natomiast ci inwestorzy, którzy już 
złożyli wnioski na inwestowanie na terenach naszej Gminy zaaprobował fakt, iż mogą 
zatrudnić z terenów Gminy i okolic dużą ilość pracowników z branż, w których chcą 
działać.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIII/184/2012 w sprawie wyra żenia 
zgody na wł ączenie gruntów poło żonych na terenie Gminy Drezdenko                          
do Kostrzy ńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (uchwała stanowi 
załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 
Ad. 9 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXIII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  
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Sporządziła:     Przewodniczący Rady Miejskiej 
E. Kaczmarek 

    
  /-/ Adam Kołwzan 


