
Protokół Nr XXXII.2013 
z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 27 lutego 2013 roku 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dokonał otwarcia XXXII sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego p. Wiesława 
Pietruszaka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg.  
p. Anrzeja Cacek, radnych powiatowych, Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka,                           
Z-cę Burmistrza p. A. Kozubaja, Skarbnika Gminy p. A. Lachowicz, zaproszonych 
gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1b do protokołu), sołtysów (lista obecności 
stanowi załącznik nr 1a do protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi 
załącznik nr 1 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 2 do niniejszego protokołu. Jednocześnie zaproponował 
następujące zmiany w porządku obrad: 

1. pkt 5 jako pkt 3 Informacja dotycząca działalności Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gminie Drezdenko. 

2. pkt 6 jako pkt 4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego w gminie. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak zaproponował aby do porządku obrad 
wprowadzić głosowanie nad dwoma dodatkowymi projektami uchwał: 

1.  W/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2013 – druk nr 
268/13. 

2. W/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-
2020 – druk nr 269/13. 

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” przyjęła zmiany do porządku obrad .  
Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad 
wraz ze zmianami.  
Ad. 3 
Komendant Powiatowy PSP p. Andrzej Cacek przedstawił sytuację PSP i OSP na 
terenie Gminy Drezdenko oraz na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. 
Poinformował, iż na terenie gminy mamy jedną zawodową straż pożarną  
i 9 jednostek, które wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Wyraził swoją opinię, iż jednostki na terenie Gminy Drezdenko pełnią istotną rolę 
oraz posiadają duży potencjał i możliwości. Podkreślił, że będzie wspomagał 
działania naszych OSP. Komendant PSP powiedział, że nie ma sygnałów o złej 
współpracy pomiędzy jednostkami. Jeśli chodzi o działania ratowniczo-gaśnicze na 
terenie powiatu to w ubiegłym roku zanotowano 968 zdarzeń, jest to znacząco mniej 
niż w poprzednich latach. Ostatnim elementem wypowiedzi komendanta było 
przedstawienie swojej osoby jako nowego komendanta PSP w Strzelcach 
Krajeńskich. Pan Andrzej Cacek zadeklarował swoją całodobową dyspozycyjność. 
Przewodniczący Adam Kołwzan podziękował za wypowiedź p. Komendantowi  
i zapytał czy są pytania. 
Radny J. Skrzypczyński zapytał jak komendant widzi rozwiązanie problemu, jakim 
jest doprowadzanie do porządku nawierzchni dróg, który obecnie ciąży zarówno na 



PSP jak i OSP po wypadkach i zdarzeniach drogowych. Zwrócił się również z prośbą 
o interwencję, jeśli chodzi o zablokowane przez samochody wjazdy do mieszkań na 
osiedlu mieszkaniowym Mickiewicza i Kopernika, co utrudnia dojazd karetek 
pogotowia i straży pożarnej. 
Komendant PSP odpowiedział, że porządkowanie jezdni po zdarzeniu drogowym 
stanowi duży zakres czynność straży pożarnych i strażacy powinni doprowadzić 
jezdnię do pierwotnego stanu. Faktem jest, że strażacy na takie sytuacje nie chętnie 
się zgadzają, co nie zmienia faktu, że to robią. Problemem jest fakt usuwania 
skutków zdarzeń drogowych specjalistycznym sprzętem takim jak dźwigi i holowanie 
pojazdów. Często po takich zdarzeniach stowarzyszenia związane z firmami 
zajmującymi się pomocą drogową zwracają straży uwagę, że chęciami i pracą 
zabiera im zlecenia. Wyjaśnił, że straż jest służbą ratowniczą i jeżeli istnieje 
zagrożenie to musi nieść pomoc, natomiast jeśli zagrożenia nie ma to kompetencje 
straży się kończą.  
Komendant zadeklarował, że zorientuje się jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o 
usytuowanie parkingów na terenie osiedla i skieruje informację w tym zakresie do 
Burmistrza.   
Przewodniczący Adam Kołwzan wyjaśnił, że od dłuższego czasu Rada Miejska 
próbuje wymóc na spółdzielni mieszkaniowej udrożnienie dróg osiedlowych, jednak 
jak do tej pory wysiłki nie dają rezultatu. 
Komendant powiedział, że po zbadaniu sprawy zobaczy jakie są możliwości straży 
jeśli chodzi o działanie w tym zakresie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kołwzan podziękował Komendantowi PSP za 
przybycie. 
Informacja Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  
p. Błażeja Rerusa stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego w gminie przygotowana przez 
Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przedstawił pismo Dyrektora Muzeum Puszczy 
Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku p. Ewy Kułakowskiej, która zwraca się z prośbą  
o wytypowanie przedstawiciela Rady Miejskiej w Drezdenku do uczestniczenia  
w pracach rady muzeum – pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby przedstawicielem Rady Miejskiej 
w Drezdenku w radzie muzeum był Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury i Opieki Społecznej p. Krzysztof Jaśków. 
Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” oraz 
1 „wstrzym. się” przyjęła kandydaturę p. K. Jaśków jako przedstawiciela Rady 
Miejskiej w Drezdenku w radzie muzeum. 
Radny powiatowy p. Edward Tyranowicz poprosił o informację w sprawie planów 
budowy na terenie Gminy Drezdenko biogazowi. 
Radny p. Michał Czekajło zwrócił uwagę na zagrażający bezpieczeństwu stan dachu 
budynku gospodarczego przy ulicy Słonecznej budynek nr 45, którego właścicielem 
jest Gmina Drezdenko. 



Rady p. W. Zarzyński zapytał w-ce Starostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
p. W. Pietruszaka jakie inwestycje na terenie Gminy Drezdenko będą finansowane ze 
środków Starostwa Powiatowego. 
Rady p. W. Kupczak zapytał o remont sali wiejskiej w Trzebiczu a konkretnie o stan 
podłogi, która w dalszym ciągu się wybrzusza. 
Radny p. R. Świekatowski zwrócił uwagę na stan chodnika przy ul. Poznańskiej na 
wysokości budynku p. Grzegorzyka oraz zwrócił uwagę na stojącą wodę przy  
ul. Okrężnej na wysokości bloków. Zapytał czy urząd otrzymał odpowiedź  
w sprawie budynku na skrzyżowaniu ulicy Piotra Skargi i Pierwszej Brygady. 
Sołtys Lubiatowa p. D. Saj poprosiła o informację w sprawie wydobycia na terenie 
kopalni w Lubiatowe. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosi 5 minut przerwy w obradach. 
 
Ad. 6 
W-ce Starosta Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego p. W. Pietruszak w odpowiedzi 
na interpelację radnego p. W. Zarzyńskiego poinformował, że Starostwo Powiatowe 
jest zobligowane programem oszczędnościowym do zaciskania pasa. W związku z 
powyższym w tym roku poza programem szwajcarskim, nie będzie mogło być 
żadnych inwestycji. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak w odpowiedzi na interpelację  
p. E. Tyranowicza odpowiedział, że jest to jedna z inwestycji planowana na terenie 
Gminy Drezdenko, nieszkodliwa dla środowiska. Podkreślił jednocześnie,  
że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w opinii o tej inwestycji poinformował, 
że nie wymaga ona decyzji środowiskowej, czyli wykluczony został negatywny wpływ 
na środowisko.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak w odpowiedzi na interpelację p. M. Czekajło 

powiedział, że należy sprawdzić jak wygląda sprawa własności przedmiotowego 

budynku i jaki jest stan konstrukcji budynku. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak w odpowiedzi na interpelację p. W. Kupczaka 

poprosił o wyjaśnienie Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień 

Publicznych  p. D. Skrzypczaka. 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych  p. D. Skrzypczak 

wyjaśnił, że jeśli chodzi o posadzkę na sali wiejskiej w Trzebiczu to na dzień 

dzisiejszy została wykonana ekspertyza, z której wynika, że parkiet został położony 

wadliwie, na wilgotny podkład. Jednocześnie podkreślił, że z powyższej ekspertyzy 

wynika, że najlepszym rozwiązaniem będzie zamiana położonej posadzki z parkietu 

na płytki ceramiczne. Poinformował, że będą prowadzone rozmowy z wykonawcą w 

sprawie napraw bądź wymiany w ramach gwarancji. 

Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj dodał tytułem uzupełnienia, że do Urzędu Miejskiego 
w Drezdenku wpłynęło pismo – prośba mieszkańców Trzebicza skierowana do 
Burmistrza, aby wymienić klepkę podłogową na płytki ceramiczne.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak w odpowiedzi na interpelację  
p. R. Świekatowskiego poinformował, że zarówno w sprawie ulicy Okrężnej jak i ulicy 
Poznańskiej sprawa zostanie zbadana na miejscu, z tym że jeśli chodzi o ul. 
Poznańską to trzeba zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdyż chodnik leży 
w pasie drogi wojewódzkiej. Poinformował, że w sprawie niezabezpieczonego 
budynku na skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi i Pierwszej Brygady to do dnia 
dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Powiatowego Nadzoru Budowlanego. 



Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak w odpowiedzi na interpelację sołtys Lubiatowa 
poprosił, w związku z posiadaną wiedzą o odpowiedź Przewodniczącego Rady 
Miejskiej p. A. Kołwzana. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan odpowiedział, że kopalnia jest na 
etapie rozruchu i testowane są przeróżne warianty pracy, także te negatywne.   
 
 
Ad. 7 
Nawiązując do § 15 uchwały Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Drezdenku  z dnia 28 

stycznia 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy 

Drezdenko oraz do § 22 uchwały Nr XLVII/314/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 

28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Kierownik 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa przedłożył informację z wykonania 

niniejszych uchwał za 2012 rok – pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

1. Sprzedaż nieruchomości oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów 

stanowiących gminny zasób nieruchomości: 

Wyszczególnieni

e 

Sprzedaż  Użytkowani

e wieczyste 

Ogółe

m 

Miast

o 

Gmin

a 

Dochód 

w [zł] 

Pierwsze 

opłaty w 

[zł] 

Lokale 

mieszkalne 

33 28 5 219.913,8

5 

2.665,36 

Nieruchomości 

zabudowane 

2 2 - 12.162,40 - 

Lokale użytkowe - - - - - 

Działki budowlane 

oraz inne 

10 5 5 242.409,0

0 

 

Razem: 45 35 10 474.485,2

5 

2.665,36 

Dochód ogółem: 477.150,61 

 

2. Grunty przekazane przez Gminę: 

Lp. Przekazano  

na rzecz 

Nr 

działki 

Pow. w 

ha 

Obręb Data przekazania 

1. SP Starosta 

Strzelecko-

61/6 0,2000 Lubiewo 21.03.2012 r. 

uchylenie decyzji 



Drezdenecki komunalizacyjnej 

 

3. Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto: 

a) nieodpłatnie w drodze darowizny: 

L.p. Właściciel 

nieruchomości 

Nr 

działki 

Powierzchnia 

w ha 

Obręb Wartość w 

[zł] 

1.  Przybysz 

Andrzej 

103/5 0,0101 Radowo 2.500,00 

2. Czarniański 
Piotr i Wanda 

546/2 0,0053 Drezdenko 2.500,00 

3.  Zakon 

Kanoników 

Regularnych 

Laterańskich 

706/1 0,0135 Drezdenko 4.900,00 

 

b) odpłatnie w drodze umowy: 

L.p. Właściciel 

nieruchomości 

Nr 

działki 

Powierzchnia 

w ha 

Obręb Wartość w 

[zł] 

1.  PKO BP S.A. 

Warszawa 

561/2 0,0236 Drezdenko 21.561,90 

2. Sowała 

Włodzimierz i 

Halina 

1070/1 0,0029 Drezdenko 2.355,00 

3.  Mormol 

Barbara i 

Zbigniew 

105/12 0,0731 Grotów 8.509,00 

 

c) z mocy prawa Gmina nabyła:  

L.p. Nr działki 

obręb 

Powierzchnia    w ha Cel nabycia 

 

 

1 1631/1 0,0105 (decyzja – z mocy prawa) 



Drezdenko pod drogę 

2. 205/2 

Drawiny 

0,0013 (decyzja – z mocy prawa) 

pod drogę 

3. 166/18 

Grotów 

0,2858 (decyzja – z mocy prawa) 

pod drogę 

4. 41/3 

Stare Bielice 

0,0268 (decyzja – z mocy prawa) 

pod drogę 

 

d) w drodze zamiany: 

 w drodze zamiany do zasobu gminy nabyto działkę nr 32/13, 32/14  

i 32/15     o łącznej pow. 0,0725 ha położone w obrębie Lubiewo, za 

działkę nr 335/21 o  pow. 0,0609 ha położoną w obrębie Lubiewo.  

W związku z różnicą wartości nieruchomości dokonano dopłaty dla 

Klubu Żeglarskiego KLIWER w wysokości – 8.561,70 zł.  

 

Jednocześnie informuję, iż w 2012 roku w oparciu: 

 o przepisy ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu   

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 

zm.) wydano 4 decyzje o ustaleniu jednorazowej opłaty na ogólną 

kwotę 14.557,06 zł. ,w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo 

jego zmianą,  w wyniku czego nastąpił wzrost wartości nieruchomości; 

 o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 

175 poz. 1459 ze zm.) wydano 10 decyzji o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalono opłatę na 

ogólną kwotę 5.908.25 zł.  

Ad. 8 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok – 
druk nr 252/13 (projekt stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/246/2013 w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok (uchwała stanowi załącznik nr 24 do 
niniejszego protokołu). 
 
 
 
 
 



Ad. 9 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2013-2020 – druk nr 253/13 (projekt stanowi załącznik nr 7 niniejszego 
protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/247/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2020 (uchwała 
stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 10 

Projekt uchwały w/s  zaciągnięcia kredytu długoterminowego  – druk nr 254/13 

(projekt stanowi załącznik nr 8 niniejszego protokołu).  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/248/2013 w sprawie zmiany 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego (uchwała stanowi załącznik nr 26 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w/s  nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko – druk nr 

255/13 (projekt stanowi załącznik nr 9 niniejszego protokołu).  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/249/2013 w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 27 do 

niniejszego protokołu). 

 

 Ad. 12 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz – druk nr 256/13 

(projekt stanowi załącznik nr 10 niniejszego protokołu).  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/250/2013 w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz (uchwała stanowi załącznik nr 28 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w/s  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 257/13 

(projekt stanowi załącznik nr 11 niniejszego protokołu).  

Radni nie wnieśli uwag. 

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,4875,uchwala-nr-xxxii-248-2013-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-27-lutego-2013-r-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,4875,uchwala-nr-xxxii-248-2013-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-27-lutego-2013-r-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,4875,uchwala-nr-xxxii-248-2013-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-27-lutego-2013-r-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,4875,uchwala-nr-xxxii-248-2013-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-27-lutego-2013-r-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,4875,uchwala-nr-xxxii-248-2013-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-27-lutego-2013-r-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,4875,uchwala-nr-xxxii-248-2013-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-27-lutego-2013-r-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf


Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 1 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/251/2013 w sprawie wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (uchwała stanowi załącznik 

nr 29 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w/s  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2013 roku – 

druk nr 258/13 (projekt stanowi załącznik nr 12 niniejszego protokołu).  

Radny p. R. Świekatowski złożył wniosek formalny, aby w rozdziale 5 § 9 ust. 2 pkt 1 

dopisać: „korzystający z dofinansowania musi składając oświadczenie okazać się 

dowodem potwierdzającym miejsce zamieszkania.” 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” oraz 

0 „wstrzym. się” przyjęła wniosek formalny radnego p. R. Świekatowskiego. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/252/2013 w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2013 roku (uchwała stanowi załącznik nr 

30 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w/s  przejęcia na własność Gminy Drezdenko pojazdu uznanego za 

porzucony z zamiarem wyzbycia się – druk nr 259/13 (projekt stanowi załącznik nr 13 

niniejszego protokołu).  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/253/2013 w sprawie przejęcia 

na własność Gminy Drezdenko pojazdu uznanego za porzucony  

z zamiarem wyzbycia się (uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w/s  uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w mieście i gminie Drezdenko – druk nr 260/13 (projekt stanowi 
załącznik nr 14 niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/254/2013 w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście 
 i gminie Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 17 

Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Drezdenko – druk nr 261/13 (projekt stanowi załącznik nr 15 
niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/255/2013 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu). 
 

Ad. 18 

Projekt uchwały w/s  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Drezdenko – druk nr 262/13 (projekt stanowi załącznik nr 16 
niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/256/2013 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). 
 

Ad. 19 

Projekt uchwały w/s  wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie 
gminy Drezdenko do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – druk 
nr 263/13 (projekt stanowi załącznik nr 17 niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/257/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na włączenie gruntów położonych na terenie gminy Drezdenko do 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (uchwała stanowi 
załącznik nr 35 do niniejszego protokołu). 
 

Ad. 20 

Projekt uchwały w/s  zmiany Uchwały nr XXVIII/215/2012 Rady Miejskiej w 
Drezdenku z dnia 29 października 2012 roku dotyczącej współdziałania celem 
realizacji przedsięwzięcia „Transgraniczny, turystycznego system informacji wzdłuż 
linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko”  – druk nr 264/13 (projekt 
stanowi załącznik nr 18 niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 1 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/258/2013 w sprawie zmiany 
Uchwały nr XXVIII/215/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 
2012 roku dotyczącej współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia 
„Transgraniczny, turystycznego system informacji wzdłuż linii kolejowej 
Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” (uchwała stanowi załącznik nr 36 do 
niniejszego protokołu). 
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Ad. 21 

Projekt uchwały w/s  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 265/13 
(projekt stanowi załącznik nr 19 niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 2 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/259/2013 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Strzelecko-
Drezdeneckiego z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 37 do 
niniejszego protokołu). 
 
Ad. 22 

Projekt uchwały w/s  zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rady 
Sołeckiej sołectwa Marzenin – druk nr 266/13 (projekt stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/260/2013 w sprawie 
zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rady Sołeckiej sołectwa 
Marzenin (uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 23 

Projekt uchwały w/s  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
 i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 267/13 (projekt stanowi załącznik nr 21 
niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/261/2013 w sprawie określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych (uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu). 

 

Dodatkowe projekty uchwał: 

 Ad. 24 

Projekt uchwały w/s  zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok – 

druk nr 268/13 (projekt stanowi załącznik nr 22 niniejszego protokołu).  

Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz przedstawiła projekt uchwały informując, że: 

Przeniesienia wydatków dokonano: 

w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na : 

- koszty zawartej ugody sądowej Sygn. akt. XI Co 109/13 z dnia 8 lutego 2013 roku 

(data wpływu do Urzędu Miejskiego w dniu 26 lutego 2013 roku ) w kwocie 150.000,-  

Podstawą prawną odpowiedzialności solidarnej są przepisy Kodeksu Cywilnego 

Art.6471§ 5. Przepis ten oznacza, iż podwykonawca może swoje roszczenia 
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bezpośrednio skierować przeciwko inwestorowi. Po dokonaniu przedmiotowej zapłaty 

uznaną kwotę Gmina będzie dochodziła od wykonawcy wejdzie w prawo wierzyciela. 

Zawarcie ugody miało na celu uniknięcie kosztów, które by musiała ponieść Gmina 

w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na ; 

- koszty nowego zadania „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym 

w Gminie Drezdenko –Etap I w wysokości 33.000,- zł 

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie do zadania „Budowa 

ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko –Etap I”  

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi” objętego PROW 2007-2013, niezbędne jest zabezpieczenie środków 

finansowych w wysokości 33 000,00 zł. 

Środki te zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej. 

- koszty nowego zadania pn „ Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej  

w miejscowości Gościm " w wysokości 5.000,- zł 

W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania 

pt. „Budowa boiska do Plażowej Piłki Siatkowej w miejscowości Gościm” w ramach 

programu pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej - Lubusik – sportowe lubuskie na 

lato na rok 2013” w budżecie Gminy Drezdenko zabezpieczenia wymagają środki 

finansowe niezbędne do zrealizowania zadań, które będą wskazane we wniosku  

o przyznanie dotacji w wysokości 5 000,00 zł. Gmina Drezdenko na etapie składania 

wniosku o przyznanie dotacji musi udokumentować zabezpieczone środki na 

realizację operacji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/262/2013 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok (uchwała stanowi załącznik nr  

40 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 25 

Projekt uchwały w/s  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2013-2020 – druk nr 269/13 (projekt stanowi załącznik nr 23 niniejszego 
protokołu).  
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz przedstawiła projekt uchwały informując, że 

dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko która 

została ustalona na lata 2013-2020 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Objaśnienia do zmian dochodów. 

Dochody ustalone w podziale na dochody bieżące i majątkowe w których dokonano 

zmiany ; 

dochody bieżące 

- zwiększono środki z budżetu UE na programy w kwocie 78.477,- zł 

dochody majątkowe 

zmniejszono 
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środki z budżetu UE na zadania w kwocie 2.092.109,- zł 

w 2012 roku Gmina otrzymała refundację wydatków na zadania inwestycyjne : 

- ”Utworzenie Parku Kultur Świata ( Park of World Culture ) poprzez rewitalizację 

zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku” za 2011 rok. w kwocie 1.337.155,- 

zł , 

zgodnie z § 3 Uchwały Nr XIII/104/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie 

zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego Gmina 

zobowiązana była do spłaty kredytu po otrzymaniu środków z budżetu UE w roku 

2012 . 

- „ Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych „ w 

kwocie754.954,- zł 

zgodnie z § 3 Uchwały Nr XIII/103/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie 

zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego Gmina 

zobowiązana była do spłaty kredytu po otrzymaniu środków z budżetu UE w roku 

2013 

Po dokonaniu spłat w/w kredytów Gmina zmniejszyła zadłużenie o kwotę 2.092.109,- 

zł oraz wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego na - „ Budowa gminnej 

infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych „ zmniejszyła koszty 

obsługi . 

Objaśnienia do zmian wydatków. 

Wydatki zwiększono : 

- na realizację projektu systemowego POKL aktywna integracja ‘’ powrócę do pracy ‘’ 

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społeczny w Drezdenku, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z roku ubiegłego  

w kwocie 27.958,- zł 

- na realizację projekt" Indywidualizacja procesu nauczania kl.I-II „ środki z 2012 

roku, projekt realizowany jest w cyklu trzyletnim w kwocie 36.258,- zł 

- zgodnie z zawartą umową Nr 00341-6930-UM0440359/11 w ramach działań 

Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW oraz złożonym wnioskiem o płatność 

refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku dotyczy zadania inwestycyjnego 

„budowa siłowni zewnętrznej – alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego 

wypoczynku„ w kwocie 14.261,- zł refundację przeznaczono na zadanie inwestycyjne 

„ Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelnego, ul.Kościelnej, ul.Wiejskiej „ 

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu. 

Przychody budżetu pozostały w wysokości ustalonej w budżecie i tak po stronie 

przychodów ujęto środki z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyt na 

pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające  

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych. 

Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu. 



Zmniejszono rozchody o kwotę 2.092.109,- zł ,która dotyczy spłaty rat kapitałowych 

zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w latach ubiegłych. Kredyty zostały 

spłacone w 2012 roku. 

Wprowadzono raty nowego kredytu , który jest planowany do zaciągnięcia w 2013 

roku zgodnie z podjętą z podjętą uchwałą rady dotyczącej zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

Objaśnienia do zmian nadwyżki budżetowej. 

W prognozowanym okresie na poszczególne lata ustalono nadwyżkę budżetową z 

przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów 

wartościowych. 

Objaśnienia do zmian prognozy długu. 

Zmniejszono zadłużenie Gminy i tak : 

Na początek roku 2013 po zmianach dług Gminy wynosi 19.343.144,00-zł; Kwota – 

1.000.000,-zł 

dotyczy kredytu zaciągniętego w 2008 roku; kredytu zaciągniętego w 2011 roku - do 

spłaty pozostała kwota w wysokości 343.144 ,-zł pozostała kwota w wysokości 

18.000.000,-zł dotyczy emisji obligacji 

W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększenie długu o kwotę 2.383.445,00 zł na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej . 

Wynik z działalności operacyjnej ( bieżącej ) jest pozycją bardzo istotną na skutek 

zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym 

wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat 

ubiegłych i wolne środki. 

Reasumując powyższe można stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg 

ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia, za wyjątkiem w roku 2013, w których 

wskaźnik ten jest wskaźnikiem wyłącznie informacyjnym. Wymóg ten musi być 

spełniony od roku 2014. 

Po analizie kolejnych lat tj. od 2014 roku do 2020 roku sytuacja finansowa Gminy 

pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla 

osiągnięcia relacji zgodnej z art.243.ustawy o finansach publicznych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXII/263/2013 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2020 (uchwała 

stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu). 

   

 Ad. 26 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w uzgodnieniu  

z Przewodniczącym Rady Miejskiej p. A. Kołwzanem ustalony został wstępny termin 

kolejnego posiedzenia Rady Miejskiej Nadzień  27 marca 2013r. w związku  



z planowaną wizytą Wicemarszałka Województwa Lubuskiego p. Jacka Hoffmanna 

związaną z obwodnicą Drezdenka. 

   

Ad. 27 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXXII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 /-/ Adam Kołwzan 

 

    

 
 
 
 
 
 


