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

z dnia 16 maja 2014 roku 
Ad. 1 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Zarzyński dokonał otwarcia L 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 ze zm.) przez Burmistrza Drezdenka  Macieja Pietruszaka (pismo stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Powitał Burmistrza Drezdenka  

M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza A. 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 11 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Ad. 2 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz przedstawił porządek obrad, który 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Poinformował, że na wszystkie 

zaproponowane zmiany w porządku obrad musi wyrazić zgodę Burmistrz Drezdenka. 

Radny W Sapór poprosił o wprowadzenie jako 5 punkt „wolne wnioski”.  

M. Pietruszak wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do porządku obrad, 

jednocześnie nie zaproponował innych zmian. 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

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

2014 – druk nr 397/14 (projekt stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

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

stronie  dochodów zwiększono o kwotę  325.001,00 zł: 

 
 

dochody majątkowe :  
zgodnie z zawartą umową z Kuratorium Oświaty w Gorzowie  

Nr 99/2014 z dnia 06.05.2014r, który udziela wsparcia  

finansowego w formie dotacji ze środków budżetu państwa w kwocie  243.150,00  

z przeznaczeniem na :  

- realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku" -  115.450,00 zł. 

- realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" 

przy Szkole Podstawowej w Gościmiu" - 63.850,00zł  

- - zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatności  ”Utworzenie Parku Kultur Świata ( Park of 

World Culture ) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku”  

81.851,00 
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refundacja za 2011 rok zgodnie z podpisanym aneksem nr RPLB.04.03.00-08-006/09-03 z 

dnia 17 marca 2014r. do umowy nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 w kwocie 325.001,00 zł. 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 325.001,00 zł  
wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: 
 - „Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1  

w Drezdenku” - 115.450,00 

- „Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej  

w Gościmiu” - 63.850,00 

-„Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Starych 

Bielicach” - 63.850,00 

- „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec” 4.000,00 

- „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo” 4.000,00 

- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” 40.000,00 

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kultur Świata w Drezdenku” 33.851,00 

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej do zadania pn. „Budowa pomostów oraz 

zagospodarowanie plaży w m. Lubiewo” w związku z podpisaną umową nr 00026-6173-

SW0400224/12/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. na dofinansowanie w/w zadania oraz 

dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z § wydatków majątkowych na wydatek bieżący do 

zadania „Wykonanie i montaż szafki ZKP przy placu rekreacyjnym i boisku sportowym  

w Goszczanowcu” 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

Wydatki bieżące do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę Urząd Miejski) oraz na 

wydatki majątkowe 

Wydatki bieżące 

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych 6.000,00 

- monitorowanie terenu Parku Kultur Świata 6.000,00 

- prace pielęgnacyjne i wycinka drzew 5.000,00 

- wykonanie i montaż urządzeń zabawowych (ul. Kościuszki, Al. Piastów) 5.000,00 

- prace porządkowe oraz wykonanie ogrodzenia działki nr 997/3 od strony ul. Willowej 

6.000,00 

- koszty związane z promocją gminy 3.000,00 

- koszty związane z organizowaniem imprez sportowych organizowanych przez Burmistrza 

3.000,00 

- koszty związane z organizowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez Burmistrza 

(pn. „Dzień Pasibrzucha” kw. 500,00 zł, „Lato z Radiem” kw. 4.400,00 zł) poprzez 

zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury w kwocie 4.900,00 

- remonty dróg 10.000,00 

- koszty związane z wymianą 2 bram garażowych w budynku remizy OSP Rąpin 12.400,00 

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kultur Świata w Drezdenku” 9.000,00 

- „Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko” 30.000,00 

- „Przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku” 40.000,00 

Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (MGZO)  

Wydatki bieżące 

- odpis na ZFŚS poprzez dokonanie korekty naliczonego funduszu dla emerytów nauczycieli  
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Radni nie wnieśli uwag.  

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr L/387/2014 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2014 (uchwała stanowi załącznik  

nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

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.  

Radni nie wnieśli uwag.  

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr L/388/2014 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014-2021 (uchwała 

stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

Ad. 5 

Radny W. Sapór w imieniu grupy radnych wystąpił z wnioskiem formalnym, aby 

sprzeciwić  się umieszczeniu na budynku Starostwa Powiatowego (ratuszu) tablicy 

upamiętniającej działalność Stanisława Talarczyka. 

Podczas dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Skrzypczyński powołał się 

na §25 ust. 4 Statutu Gminy Drezdenko, który mówi, że Rada może podejmować 

formalnie niewiążące, wezwania adresatów zewnętrznych do określonego 

postępowania, podjęcie inicjatywy czy zadania. 

Radny R. Świekatowski porosił o przybliżenie powyższego tematu. 

Rady J. Skrzypczyński wyjaśnił, że dokumentacja odnośnie zasług Stanisława 

Talarczyka znajduje się w biurze rady lub archiwum Urzędu Miejskiego. Dodał, że 

syn S. Talarczyka podczas próby zmiany nazwy ulicy z Pomorskiej na S. Talarczyka 

przysłał obszerny materiał na temat działalności  „zasłużonego” w PRL-u. 

Przypomniał, że wszyscy mieszkańcy ul. Pomorskiej i okolic nie wyrazili zgody na 

zmianę nazwy ulicy. Dodał, że w okresie stanu wojennego, kiedy cały naród był 

przeciwny, S. Talarczyk był szefem PROW-u czyli organu, który służył  

W. Jaruzelskiemu, aby utrwalać władzę ludową i władzę sowiecką. J. Skrzypczyński 

powiedział, że S. Talarczyk zakazywał w dni kościelne, młodzieży przebywającej 

 w internacie czy w szkole, uczestnictwa w obrzędach religijnych. 

Radny H. Majzlik powiedział, że mieszkańcy myślą, iż to Rada Miejska w Drezdenku 

podjęła uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej działalność  

S. Talarczyka w Drezdenku. Dodał jednocześnie, że  wyjaśnia mieszkańcom, że jest 
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to budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich i to starostwo podjęło 

taką decyzję. 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” przyjęła wniosek formalny radnego W. Sapóra  

w sprawie wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec umieszczenia tablicy 

upamiętniającej działalność Stanisława Talarczyka na budynku Starostwa 

Powiatowego w Drezdenku (ratusz) (stanowisko stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu). 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że Wojewoda Lubuski wystosował do 

Burmistrza Drezdenka pismo, aby zapewnić techniczną obsługę omawianej 

uroczystości. Poinformował, że skoro gmina Drezdenko wyraziła takie stanowisko 

jako samorząd to czuje się zobowiązany przekazać komunikat do Starosty 

informujący, że Drezdenko w żaden sposób nie będzie brało udziału w realizacji 

powyższego zadania. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku J. Skrzypczyński wystąpił  

z wnioskiem formalnym, aby zwolnić Burmistrza Drezdenka z obowiązku 

uczestnictwa i organizacji uroczystości związanych z umieszczeniem tablicy 

upamiętniającej działalność S. Talarczyka na ratuszu.    

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

oraz 0 „wstrzymujących się” przyjęła wniosek formalny Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej J. Skrzypczyńskiego w sprawie zwolnienia Burmistrza 

Drezdenka z obowiązku uczestnictwa i organizacji uroczystości związanych  

z umieszczeniem tablicy upamiętniającej działalność S. Talarczyka na ratuszu. 

Na salę wszedł Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kołwzan, obecnie na Sali 

obrad przebywa 12 radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Zarzyński poprosił członków 

Komisji Budżetowej o pozostanie na sali obrad w celu odbycia krótkiego posiedzenia 

Komisji Budżetowej.  

Radna K. Czerwińska zapytała czy została wykupiona przez Gminę działka po 

basenie. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że zostały wykupione 2 działki 

(jedna po basenie, druga obok). 

Ad. 6 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Zarzyński podziękował wszystkim 

za udział i L sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

          
            Włodzimierz Zarzyński 

 


