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

z dnia 29 pa ździernika 2012 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXVIII sesji 
Rady Miejskiej. 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 
Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka,  Z-cę Burmistrza p. A. Kozubaja, 
Skarbnika Gminy p. A. Lachowicz (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 14 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.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poprosił o wprowadzenie dwóch dodatkowych 
projektów uchwał: 

• jako pkt. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie 
w realizacji przedsięwzięcia „Transgraniczny, turystyczny system informacji 
wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” – druk                 
nr 218/12 – poinformował, że niniejsza uchwała upoważnia Burmistrza 
Drezdenka do zawarcia porozumienia z Powiatem Gorzowskim, Miastem 
Gorzów Wlkp. oraz gminami: Kostrzyn nad Odra, Santok, Stare Kurowo, 
Witnica, Zwierzyn. Celem zawarcia porozumienia jest realizacja 
przedsięwzięcia pn. „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii 
kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” planowanego na lata 
2012 i 2013. Przedsięwzięcie to przewidywane jest do realizacji 
z wykorzystaniem współfinansowania Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działań 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wnioskodawca o przyznanie środków 
z Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Liderem projektu) będzie strona 
niemiecka (powiat Markisch Oderland), a partnerem polskim – Powiat 
Gorzowski, który jest Liderem porozumienia stanowiącego przedmiot 
przedłożonej uchwały.  

• jako pkt. 13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/328/10 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010 roku dotyczącej współdziałania 
celem realizacji przedsięwzięcia „Transgraniczny, turystyczny system 
informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” – 
druk nr 219/12 – poinformował, że niniejsza uchwała upoważnia Burmistrza 
Drezdenka do udzielenia Powiatowi Gorzowskiemu dotacji w wysokości 42 
tysięcy zł na realizację porozumienia z Powiatem Gorzowskim, Miastem 
Gorzów Wlkp. oraz gminami: Kostrzyn nad Odra, Santok, Stare Kurowo, 
Witnica, Zwierzyn. Celem zawartego porozumienia jest realizacja 
przedsięwzięcia pn. „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii 
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kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” planowanego na lata 
2012 i 2013.  

Pozostałe punkty ulegną przesunięciu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego 
Związku Gmin SGO5 – druk nr 209/12 (projekt stanowi załącznik nr 4 niniejszego 
protokołu).   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w związku z pismem 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: NK-I.420.4.2012AKop z dnia 9.10.2012 r., 
zaszła konieczność dokonania zmian w Statucie Celowego Związku Gmin SG05. 
Przed uchyleniem nowego, zmienionego Statutu konieczne jest uchylenie dotychczas 
obowiązującej wersji przyjętej Uchwałą Nr XXII/177/2012 Rady Miejskiej 
w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2012 roku. Zmiany te są niezbędne do zakończenia 
procedury rejestracji Związku.  
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 XXVIII/206/2012 w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie przyj ęcia Statutu Celowego Zwi ązku Gmin SGO5  (uchwała 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 – druk 
nr 210/12 (projekt stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokołu).   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że projekt statutu Celowego 
Związku Gmin SG05, uwzględnia zmiany paragrafów 11 ust 1 oraz 14 ust. 5, 
dotyczących procedury wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Zgromadzenia, oraz odwołania Przewodniczącego Zarządu. W obydwu przypadkach 
zmiany polegały na dopisaniu do istniejącego tekstu statutu słów "bezwzględną 
większością głosów". Zmiany treści statutu podyktowane są pismem Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego znak: NK-I.420.4.2012AKop z dnia 9.10.2012 r. wzywającym 
do zastosowania w/w korekt. Skorygowane zostały również zadania Związku 
ograniczając je do kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  
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 XXVIII/207/2012 w sprawie przyj ęcia 
Statutu Celowego Zwi ązku Gmin SGO5 (uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu). 
Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Drezdenko z Miastem Gorzów Wlkp. w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – druk nr 211/12 (projekt stanowi 
załącznik nr 8 niniejszego protokołu).   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że między jednostkami 
samorządu terytorialnego. Art.18 ust.2 pkt 12 do wyłącznej niniejszy projekt uchwały 
upoważnia Burmistrza Drezdenka do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 
Drezdenko a Miastem Gorzów Wlkp. ustalającego zasady współpracy pomiędzy 
stronami wynikające z zapisów z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, ustawy o gospodarce komunalnej, Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami, w zakresie świadczenia usług publicznych przez Zakład 
Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńska 180, obręb 
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Chróścik, którego jedynym właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. w celu realizacji 
zadania publicznego w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Drezdenko przez Miasto Gorzów Wlkp.  
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 XXVIII/208/2012 w sprawie 
współpracy Gminy Drezdenko z Miastem Gorzów Wlkp. w  zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego – druk nr 212/12 (projekt stanowi załącznik nr 10 
niniejszego protokołu).   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło 
pismo z Lubuskiej Izby Rolniczej informujące o ustaleniu przez GUS za III kwartały 
2012 roku ceny 1 q żyta na kwotę 75,86 PLN, co stanowi podstawę do ustalenia 
wysokości podatku rolnego na 2013 rok. Dodał, że jednocześnie zwrócili się o 
rozważenie obniżenia tego wskaźnika (pismo stanowi załacznik nr 11 do niniejszego 
protokołu).  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że z uwagi na wysoką średnią 
cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. w wysokości 75,86 zł 
za 1dt. (ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2012 r.) w porównaniu do ceny obowiązującej w Gminie Drezdenko 
za analogiczny okres sprzed roku w wysokości 55,00 zł za 1dt., proponuje się 
obniżenie tej ceny do wysokości 60,00 zł za 1dt. Stawka podatku rolnego za 2013 
rok wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla 
pozostałych gruntów 300,00 zł za 1 ha.  
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 XXVIII/209/2012 w sprawie obni żenia 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku r olnego  
(uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków 
transportowych– druk nr 213/12 (projekt stanowi załącznik nr 13 niniejszego 
protokołu).   
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że uchylenie Uchwały                               
Nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z 03 listopada 2011 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, spowodowane 
jest zmianą stawek podatku od środków transportowych. Średnio stawki zawarte 
w niniejszej uchwale podwyższone są o 8 % w stosunku do stawek obowiązujących 
w gminie Drezdenko w 2012 roku.  Stawki podatku od środków transportowych 
wynoszą:  
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

i poniżej 12 ton:  
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 720,00 zł  
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.078,00 zł  
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.198,00 zł  
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2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały.  

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3.5 tony i poniżej 12 ton – 1.438,00 zł  

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton – stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do 
uchwały.  

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 
1.078,00 zł  

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały.  

7) od autobusu, w zależności o liczby miejsc do siedzenia:  
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.677,00 zł  
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.036,00zł  

Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 1 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVIII/210/2012 w sprawie okre ślenia 
wysoko ści podatku od środków transportowych (uchwała stanowi załącznik nr 14 
do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 214/12 
(projekt stanowi załącznik nr 15 niniejszego protokołu).   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że niniejsza uchwała upoważnia 
Burmistrza Drezdenka do zawarcia umowy z Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim 
przeznaczeniem na wykonanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej na wałach 
przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec – 
Gorzów Wlkp. – Deszczno – Santok- Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko. 
Przedsięwzięcie to przewidywane jest do realizacji z wykorzystaniem 
współfinansowania Unii Europejskiej. Powiat Strzelecko – Drezdeneckim pełnił 
będzie rolę Partnera, z którym Gmina podpisze umowę. 
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z zapytaniem, czy można połączyć                     
te dwie ścieżki rowerowe wzdłuż wału oraz wzdłuż toru kolejowego? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że ścieżki te będą razem 
połączone, gdyż w planie przebiegu trasy rowerowej Warta – Noteć jest aby                   
w okolicach m. Trzebicz ścieżka ta odeszła od wału i przeszła na dawną linię 
kolejową Drezdenko – Skwierzyna. W tym zakresie zejdzie to z zadania Skwierzyna -  
Santok i będzie realizowane przez naszą Gminę w ramach projektu Kostrzyn - 
Drezdenko. 
Radny p. W. Sapór wystąpił z zapytaniem, czy inne Gminy z Powiatu Strzelecko – 
Drezdeneckiego dotują tę koncepcję? Czy tylko gmina Drezdenko partycypuje                          
w kosztach tego przecięwzięcia?  
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Burmistrz Drezdenka p. m. Pietruszak poinformował, że wszystkie Gminy 
uczestniczące w tym projekcie składają się na tę koncepcję. W przypadku naszego 
powiatu oprócz Drezdenka wchodzi Gmina Stare Kurowo i Zwierzyn.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 2 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVIII/211/2012 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powi atu Strzelecko-
Drezdeneckiego z bud żetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu). 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 
rok – druk nr 215/12 (projekt stanowi załącznik nr 17 niniejszego protokołu).   
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz przedstawiła niniejszy projekt uchwały po zmianach, 
informując, że: 
Bud żet po stronie dochodów zwi ększono o kwot ę 442.563,00 zł zgodnie z:   

dochody bieżące:  

-pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.1.103.2012.A.Sob. z dnia 
22 października 2012 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 
poniesionych przez gminy, za drugi okres płatniczy w 2012r. 113.809,- zł  

-zawartą umową Nr ROPS.VII.2.8.2012 z dnia 18 września 2012 roku z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dożywianie 
dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 7.700,- zł  

-pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3111.73.20122012.T.Now 
z dnia 02 października 2012 r na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników 
socjalnych realizujących prace socjalne w środowisku w 2012r. 25.400,- zł  

-pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.60.2012.A.Sob. z dnia 
15 października 2012 roku z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków 
związanych z realizacją zadań zawartych w zatwierdzonych programach 
naprawczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10.800,- zł  

-pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.1.126.2012.A.Sob. z dnia 
23 października 2012 roku z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2.400,- zł  

-pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.8.2012.AJ z dnia 
17 października 2012 r przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych zasiłków 
losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne 14.000,- zł  

-pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.8.2012.AJ z dnia 
17 października 2012 przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji 
egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 792,- zł  

-zgodnie z Resortowym Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
zastępczej z przeznaczeniem na koszty realizacji zadań przez asystenta rodzinnego 
30.000,- zł  
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-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi 20.500,- zł  

-na realizację projektu Lubuska Szkoła Równych Szans-III edycja 10,- zł  

dochody majątkowe :  

- zawartą umową Nr 1/65/2012 z dnia 12 lipca 2012r. Wojewodą Lubuskim na 
dofinansowanie zadania „ uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni 
ulic i chodników w Drezdenku,ul.Południowa,Armii Krajowej,Okrężna i Willowa - etap 
II 217.152,- zł  

 

Bud żet po stronie wydatków zwi ększono o kwot ę 493.863,00 zł  

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :  

-- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie 
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, za drugi 
okres płatniczy roku 2012 113.809,- zł  

-dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 7.700,- zł  

-wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalne 
w środowisku w roku 2012 25.400,- zł  

-wydatki związane z realizacją zadań zawartych w zatwierdzonych programach 
naprawczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na świadczenie 
specjalistyczne i usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 13.200,- zł 

-wypłaty jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne 
14.000,- zł  

-na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego 
nauczycieli 792,- zł  

-koszty realizacji zadań przez asystenta rodzinnego 30.000,- zł  

-realizację projektu Lubuska Szkoła Równych Szans-III edycja 10.,- zł  

-koszty związane z eksploatacja budynków 38.800,- zł  

-koszty związane z uzyskaniem opinii urbanistycznej w kwocie 1.000,- zł  

-na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków ,którą należy sporządzić do końca 
roku zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
8.000,- zł  

-wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 20.500,- zł  

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :  

-uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników 
w Drezdenku,ul.Południowa,Armii Krajowej,Okrężna i Willowa - etap II 217.152,- zł  
 

-budowa oświetlenia drogowego w m.Niegosław, Czartowo 3.500,- zł  
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Deficyt w wysoko ści 51.300,-zł  zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego wynikających z realizacji wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytu i pożyczek z lat ubiegłych.  

oraz  

Deficyt w wysoko ści 27.837-,zł  zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego wynikających z realizacji wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytu i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki 
pieniężnej dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Niegosławiu z przeznaczeniem 
na realizację projekt w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ 
W Niegosławiu życie kwitnie „  

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:   

wydatki bieżące :  

- wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki ( OPS)  

- zakup opału 7.000,- zł  

- opłaty za energię 5.530,- zł  

- szkolenia pracowników 1.000,- zł  

- zakupy materiałów biurowych 5.678,- zł  

- zakup usług pocztowych 19.888,- zł  

-wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki ( UM)  

-koszty związane z wydaniem gazety drezdeneckiej 2.000,- zł  

-zakup materiałów i wyposażenia ( drukarka ,wyposażenie SP Goszczanowie) 
2.616,- zł  

-odprowadzenie wód opadowych przy sali wiejskiej w Trzebiczu 8.000,- zł  

oraz  

- dotacja celowa na zadania bieżące z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu 
zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie 
20.000,- zł  

- wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki ( MGZO)  

-uzupełnienie płac i pochodnych 329.296,- zł  

-pomoc materialna dla uczniów - wkład własny 85.000,- zł  

-wydatki zapewniające ciągłość bieżącej działalności wszystkich placówek 
oświatowych w Gminie 57.090,- zł  

wydatki majątkowe:  

-zwiększenie dotacji– Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach 
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przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów 
Wlkp- Deszczno-Santok –Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – Powiat Strzelecko – 
Drezdenecki 2.500,- zł  

-rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu( projekt 
techechniczny) 5.800,- zł  

-zakup obieraczki i patelni do kuchni szkolnej przy Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku 
11.000,- zł  

-wykonanie wjazdu z drogi wojewódzkiej na terenie gminy z ul.Żeromskiego (projekt 
tech. oraz budowa ) 9.500,- zł  

-dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego z przeznaczeniem trans - graniczny, turystyczny system informacji 
wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp-Drezdenko 42.000,- zł  
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 XXVIII/212/2012 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok (uchwała stanowi załącznik   
nr 18 do niniejszego protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Drezdenko na lata 2012-2020 – druk nr 216/12 (projekt stanowi załącznik nr 19 
niniejszego protokołu).   
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 
jest połączona z budżetem Gminy. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia deficytu                 
w wysokości 51.300 zł oraz w wysokości 27.837 zł, jak również zwiększenia środków 
pochodzące ze źródeł wymienionych w projecie w/s zmian budżetu.  
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 XXVIII/213/2012 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2012-2020  (uchwała 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania 
pożytku publicznego na 2013 rok – druk nr 217/12 (projekt stanowi załącznik nr 21 
niniejszego protokołu).   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że proponuje się uchwalić 
roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 
2013 zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.  
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 XXVIII/214/2012 w sprawie 
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizac jami pozarz ądowymi i 
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innymi podmiotami mog ącymi realizowa ć zadania po żytku publicznego na 2013 
rok  (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w realizacji 
przedsięwzięcia „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej 
Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” – druk nr 218/12 (projekt stanowi 
załącznik nr 23 niniejszego protokołu).   
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z zapytaniem, kto będzie sporządzał i podawał 
informacje na niniejsze tablice informacyjne? Jednocześnie oznajmił, iż uważa, że 
koszty związane z tymi tablicami są bardzo wysokie. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak przyznał rację, iż koszt tablic informacyjnych 
jest wysoki, jednak prace nad tą inwestycją są bardzo wysoko posunięte. Dodał, iż 
zyskamy jednolite tablice informacyjne wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów 
Wlkp. – Drezdenko, a dodatkowo zostanie Gminie zrefundowane 85% posiesionych 
kosztów.  
Poinformował jednocześnie, że treści tablic będą uzganiane z poszczególnymi 
Gminami.   
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVIII/215/2012 w sprawie wyra żenia 
zgody na współdziałanie w realizacji przedsi ęwzięcia „Transgraniczny, 
turystyczny system informacji wzdłu ż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów 
Wlkp. – Drezdenko”   (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/328/10 Rady Miejskiej 
w Drezdenku z dnia 25 marca 2010 roku dotyczącej współdziałania celem realizacji 
przedsięwzięcia „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej 
Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” – druk nr 219/12 (projekt stanowi 
załącznik nr 25 niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 3 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVIII/216/2012 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLIX/328/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z  dnia 25 marca 2010 roku 
dotycz ącej współdziałania celem realizacji przedsi ęwzięcia „Transgraniczny, 
turystyczny system informacji wzdłu ż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów 
Wlkp. – Drezdenko”   (uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). 
Ad. 14 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXVIII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
 

Sporządziła:     Przewodniczący Rady Miejskiej 
E. Kaczmarek 

    
/-/  Adam Kołwzan 

 


