
1 

 

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

z dnia 30 grudnia 2013 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kołwzan dokonał otwarcia XLIV 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. 2013.594 

z późniejszymi zmianami) przez Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka (pismo 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Powitał Burmistrza Drezdenka 

 M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza A. Kozubaja,  Skarbnika Gminy A. Lachowicz, 

Sekretarza Gminy B. Rerusa (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 A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Jednocześnie poinformował, iż  

w związku z tym, że sesja zwołana została na wniosek Burmistrza to wszelkie zmiany 

do porządku obrad musi zatwierdzić wnioskodawca. 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Ad. 3 

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

druk nr 363/13 (projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  

Skarbnik Gminy A. Lachowicz przedstawiła projekt uchwały: 

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 33.811,00 zł : 

dochody bieżące: 

- refundacja poniesionych wydatków za demontaż pojazdu otrzymana od 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  4.000,00 

- refundacja środków z 2010 roku – projekt kolejowy – tablice- Starostwo 

Powiatowe w Gorzowie Wlkp.        7.200,00 

- dochody osiągnięte z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji 

 rządowej                  21,00 

dochody majątkowe: 

- z zawartą umową Nr 00427-6930-UM0440014/12 w ramach działań „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz złożonym 

wnioskiem o płatność - refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku dotyczy 

zadania inwestycyjnego : „ Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych  

i starszych mieszkańców Goszczanowca „ w kwocie     22.590,00 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 33.811,00 zł 
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wydatki bieżące z przeznaczeniem na: 

- koszty związane z demontażem pojazdu      4.000,00 

- opłaty za usługi telekomunikacyjne Urzędu      3.164,00 

- zakupy materiałów i wyposażenia w Urzędu      4.057,00 

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: 

- „Remont wieży ciśnień w Drezdenku”       22.590,00 

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy odszkodowania za uszkodzone bariery 

ochronne przy ul. Krótkiej w Drezdenku w kwocie 2.431,- 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (Urząd Miejski) 

- wydatki związane z realizacją programie „Akademia Sukcesu”   686,00 

-koszty związane z opłatami za energię elektryczną na terenie miasta i gminy 

Drezdenko          27.500,00 

- koszty związane z dekoracją miasta w okresie świątecznym oraz pozostałe 

wydatki          22.000,00 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz powiedziała, że przed chwilą wpłynęły środki 

dotyczące refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Miejsce spotkań  

i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca „  

w wysokości 22.590,00 w związku z czym zaproponowała dokonanie zmiany czyli 

przyjęcie po stronie dochodów i wydatków tej kwoty. Reasumując poinformowała, że 

projekt uchwały musi ulec zmianie - dochody zwiększą się kwotą 38. 811,00 i po 

stronie wydatków również jest to kwota 38.811,00. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIV/353/2013 w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2013 wraz ze zmianami 

(uchwała stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 

lata 2013-2021 – druk nr 364/13 (projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

Skarbik Gminy p. A. Lachowicz  wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

wszystkie dochody, które Gmina osiągnęła zostały przyjęte w pierwszej wersji czyli 

11. 220,00. Dodała, że w związku z tym również musi być dokonana poprawka 

dotycząca zwiększenia kwoty dochodów i wydatków na podstawie refundacji kwotą 

22.590,00.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że pozostałe pozycje w WPF nie zostały zmienione. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIV/354/2013 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 

wraz ze zmianami (uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 5 
Projekt uchwały w/s ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2013 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 365/13 (projekt stanowi załącznik  

nr 8 do niniejszego protokołu). 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Dariusz Skrzypczak 

poinformował, że zostało przyjęte 7 inwestycji zakwalifikowanych jako 

niewygasające. Dodał, że częściowo spowodowane jest to faktem, że wykonawcy nie 

zakończyli zadań zgodnie z umową. D. Skrzypczak powiedział, że gmina musi 

rozliczyć się z tych zadań ale potrąć odsetki.  

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych D. Skrzypczak 

powiedział, że wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego dotyczą 

wydatków  związanych z realizacją umów a wykonanie w 2013 roku było niemożliwe 

między innymi z uwagi na: 

- Budowa ujęcia wody-studni w miejscowości Trzebicz: wykonawca nie wykonał 

zadania w terminie. Nie jest znana dokładna data zgłoszenia wykonawcy gotowości 

zadania do odbioru - 01010/6050 – 16.000,00 zł 

- Budowa ujęcia wody przy sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo: wykonawca 

nie wykonał zadania w terminie. Nie jest znana dokładna data zgłoszenia wykonawcy 

gotowości zadania do odbioru - 01010/6050 – 10.000,00 zł 

- Budowa wodociągu dla wsi Marzenin (projekt techniczny): wykonawca nie może 

wykonać zadania ponieważ Gmina Drezdenko nie posiada prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. Planowana przepompownia wody będzie 

wykonana na nieruchomości, której własnością na dzień dzisiejszy jest Skarb 

Państwa ANR – 01010/6050 – 18.727,00 zł 

- Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Trzebicz: wykonawca zadania nie ma możliwości przeprowadzenia 

robót ziemnych oraz nawierzchniowych ze względu na okres zimowy – 60016/6050 – 

91.136,00 zł 

- Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej: wykonawca 

zadania nie ma możliwości przeprowadzenia robót ziemnych oraz nawierzchniowych 

ze względu na okres zimowy – 60016/6050 – 203.489,33 zł 

- Remont wieży ciśnień w Drezdenku: ze względu na zmianę zakresu przygotowania 

dokumentacji projektowej przedłuży się procedura administracyjna związana  

z uzyskaniem decyzji celu publicznego. Inwestor zmienił zakres prac projektowych na 

własną prośbę – 70005/6050 – 34.555,00 zł 

- Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny: wykonawca nie rozpoczął 

zadania. Inwestor nie posiada dokumentów związanych z aneksem do umowy od 

jednostki zarządzającej dofinansowanie: 92109/6058 – 21.690,00 zł, 92109/6059 – 

50.290,00 zł 

Radny W. Kupczak zaproponował przeanalizowanie prac dotyczących przebudowy 

drogi w Trzebiczu. Dodał, że położenie chodników pracownicy firmy wykonali 
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sprawnie i bardzo szybko, natomiast prace brukarskie (związane z położeniem 

bruku) wykonywane są wolno i bardzo źle. 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych D. Skrzypczak 

poinformował, że prace zostały wstrzymane ze względu na złą jakość wykonania. 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Dariusz Skrzypczak 

poinformował, że w projekcie uchwały należy wprowadzić poprawkę, co do kwoty 

przy zadaniu „Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny” – zadanie zostanie 

pomniejszone o kwotę 20,00 zł. w związku z kosztami zapłaconymi gotówką za 

dziennik budowy. Skarbnik Gminy A. Lachowicz powiedziała, że w tym zadaniu 

należy również dodać, iż będą to środki pozyskane z PROW-u, natomiast teraz są to 

środki własne, które w późniejszym terminie zostaną zrefundowane.  

Radni nie wnieśli uwag.  

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIV/355/2013 w sprawie  

ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2013 nie wygasają z upływem 

roku budżetowego wraz ze zgłoszonymi zmianami (uchwała stanowi załącznik  

nr 9 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 6 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XLIV sesję Rady Miejskiej uznał                        

za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 

    

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

           /-/ Adam Kołwzan 


