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Protokół Nr XLVIII.2014 
z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 14 kwietnia 2014 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kołwzan dokonał otwarcia XLVIII 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) 

przez Burmistrza Drezdenka  Macieja Pietruszaka (pismo stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu). Powitał Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Zastępcę 

Burmistrza Andrzeja Kozubaja,  Sekretarza Gminy B. Rerusa,  Skarbnika Gminy 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 12 radnych, co 

stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej Adam przedstawił porządek obrad, który stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Burmistrz Drezdenka  M. Pietruszak nie zaproponował zmian do porządku obrad. 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 

2014 – druk nr 390/14 (projekt stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że budżet po 

stronie  dochodów zwiększono o kwotę  585.731,00 zł: 

dochody bieżące: 

- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy – dotyczy Urzędu Miejskiego 

kwota 39.650,00, 

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

PS.V.3111.13.2014.M.Was z dnia 04 kwietnia 2014 roku –   z przeznaczeniem na 

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki   na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

w kwocie 22.000,00, 

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie W lkp. 

PS.V.3111.13.2014.M.Was z dnia 04 kwietnia 2014 roku –   z przeznaczeniem zasiłki 

stałe w kwocie 27.100,00, 

- zgodnie z  pismem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. KO.I.3146.6.2014.JH  

z dnia 02 kwietnia 2014 roku z przeznaczeniem na  pomoc materialną dla uczniów na 

okres styczeń- czerwiec 2014r. w kwocie  372.602,00,                                                                                                                            

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

PS.VIII.946.6.2014.M.Rad  z dnia 01 kwietnia 2014 roku –   z przeznaczeniem na 

realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2014” kwota 27.039,00, 
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- refundacja wydatku poniesionego w roku 2013 – transgraniczny turystyczny system 

informacji - projekt kolejowy 47.584,00, 

- otrzymane środki niewykorzystane w roku 2013 na realizację programu 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” 14.117,00, 

- otrzymane środki niewykorzystane w roku 2013 na realizację programu „Akademia 

sukcesu” 35.639,00. 

Budżet po stronie  dochodów zmniejszono  o kwotę  158.107,39 zł 

- koszt zadania inwestycyjnego pn.  „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w 

miejscowości Czartowo i Niegosław” uległ zmniejszeniu wobec czego należało 

zmniejszyć wysokość planów ustalonej dotacji z PROW. 

Budżet po stronie  wydatków  zwiększono  o kwotę  585.732,00 zł 

wydatki bieżące z przeznaczeniem na: 

- odtworzenie zniszczonego majątku Gminy – remont i zakupy w Urzędzie Miejskim 

kwota 39.650,00, 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne  

(w ramach zadań wykonywanych przez OPS) 22.000,00, 

- zasiłki stałe (w ramach zadań wykonywanych przez OPS) 27.100,00, 

- wydatki z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń – 

czerwiec 2014 - 372.602,00, 

- koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok -  27.039,00, 

- realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 

klas I-III” 14.117,00, 

- realizację programu „Akademia sukcesu” 35.639,00, 

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: 

- „Budowa wodociągu dla wsi Marzenin” 47.585,00 

Deficyt w wysokości 158.108,39 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako 

nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

Wydatki bieżące  do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę (Urząd  

Miejski) oraz na wydatki majątkowe 

Wydatki bieżące: 

- koszty związane z wydaniem przewodnika „Walory Sołectw Gminy Drezdenko – 

przewodnik przyrodniczo-turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach” 

40.000,00, 

Wydatki majątkowe 

-„ Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku” 

6.500,00 

Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (MGZO) 
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Wydatki majątkowe 

- zakup terminalowych pracowni komputerowych dla Szkoły Podstawowej nr 1  

w Drezdenku (25 stanowisk), Gimnazjum nr 1 w Drezdenku (15 stanowisk) oraz 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Drezdenku (25 stanowisk) zgodnie z § 10 

rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych plan nauczania  

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r., poz. 204)-przepis obowiązuje od 1 września 

2013 roku - 19.500,00 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz zgłosiła poprawkę do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2014 – dotyczącą zadania 

„Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w m. Lubiewo”. Dodała, że została 

przygotowana umowa do podpisania na w/w inwestycję, a ponieważ otrzymane 

środki muszą zostać wykorzystane do końca bieżącego roku to zadanie musi być 

zrealizowane w 2014 roku. A. Lachowicz poinformowała, że całkowity koszt tego 

zadania będzie wynosił 1.007.271,00 zł.. Dodała, że aby możliwe było podpisanie 

umowy na ten cel, konieczne jest wprowadzenie zmian polegających na zwiększeniu 

wydatków o kwotę 680.000,00, dokonano następujących przeniesień: 

- środki z budowy Skateparku – 80.000,00 zł., 

- modernizacja Stadionu Miejskiego w Drezdenku – 100.000,00 zł, 

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku – 200.000,00 

zł., 

- przebudowa drogi, budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni Goszczanowo – 

100.000,00 zł., 

- remont wieży ciśnień w Drezdenku – 200.000,00 zł. 

Radny J. Skrzypczyński zapytał czy w związku z inwestycją „Budowa wodociągu dla 

wsi Marzenin” będzie rozbudowywane ujęcie wody w Radowie, ponieważ  

w niektórych latach  bywały ograniczenia w użytkowaniu wody np. podlewanie boiska 

w Gościmiu lub ogródków działkowych. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. nie zgłaszało problemu, co do zasobności źródła  

w związku z  budową wodociągu w Marzeninie. Dodał, że wiadomym jest, że trzeba 

rozwiązać problem powstania stacji uzdatniania wody i to w najbliższych latach 

nastąpi, natomiast co do zasobności źródła to nie ma zastrzeżeń ze strony spółki. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby na kolejne 

posiedzenie Rady Miejskiej zaprosić Prezesa PGKiM-u L. Jaśkowa w celu 

wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w tym zakresie. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVIII/380/2014 w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2014 wraz z poprawką 

(uchwała stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSkatepark&ei=sOFLU_2GEMeGywPo24L4BA&usg=AFQjCNEUCwBGfDKAIJ4Py6BIggJru5bn_g&bvm=bv.64542518,d.bGQ
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Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2014-2021– druk nr 391/14 (projekt stanowi załącznik  nr 6 do 

niniejszego protokołu). 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że w związku z wprowadzonymi 

zmianami w uchwale budżetowej muszą być również dokonane zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodała, że zostało wprowadzone zadanie 

„Budowa wodociągu dla wsi Marzenin” do wykazu przedsięwzięć. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVIII/381/2014 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014-2021 

(uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz powiedziała, że przy konstruowaniu budżetu na rok 

2014 zaplanowana została dotacja celowa dla Muzeum Puszczy Drawskiej  

i Noteckiej w Drezdenku w wysokości 30.000 zł. w związku z wystąpieniem dyrektora 

muzeum do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozyskanie środków na 

wykonanie dokumentacji projektowej pod kątem kompleksowego remontu 

zabytkowego budynku muzeum. Dodała, że w tej chwili wiadomo już, że środki te 

zostały przyznane. Skarbnik Gminy A. Lachowicz powiedziała, że jeżeli na ten cel nie 

zostaną pozyskane środki z innych źródeł wówczas Gmina będzie musiała podjąć 

decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na przyszły rok na remont tego 

budynku.   

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby tą sprawą zająć się 

kiedy będą znane szczegóły, poprosił o przygotowanie propozycji zmian w budżecie. 

W związku z powyższym radny J. Skrzypczyński poprosił o informację czy problemy 

własnościowe, które miały miejsce w przeszłości, związane z prawem własności 

Gminy do budynku muzeum zostały rozwiązane.  

 

Ad. 5 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kołwzan podziękował wszystkim za udział  

i XLVIII sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
            Adam Kołwzan 

 


