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

z dnia 9 czerwca 2014 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia LI 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 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Poinformował jednocześnie, że 

wszystkie zaproponowane zmiany do porządku obrad muszą zostać zaakceptowane 

przez Burmistrza Drezdenka. 

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  172.158,00 zł: 

dochody bieżące : 

- dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT –7 za 

miesiące I, II, VIII roku 2010 związane z budową infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej w miejscowości Trzebicz, Drawiny  i w Drezdenku przy ul. 

Strzeleckiej w kwocie 101.438,- zł 

- zgodnie z zawartą umową nr PS-VIII.946.9.13.2014.MRad z  Lubuskim 

Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.  z dnia 30 maja 2014 roku, 

który udziela dotacji celowej z  przeznaczeniem na realizację zadania 

resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

– „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2014” w ramach priorytetu zatrudniania asystentów rodziny – 

dofinansowanie kosztów zatrudnienia w kwocie  27.039,- zł 

- zgodnie z zawartą umową nr DS.I.7/2014 z Województwem Lubuskim 

w dniu 14 maja 2014 roku, które udziela dotacji celowej na realizację 
40.000,- zł 
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prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych pn. 

„Remont dachu wraz z wzmocnieniem konstrukcji, wykonaniem obróbek 

blacharskich, odtworzeniem stolarki okiennej poddasza oraz 

wykonaniem prac sztukatorskich i konserwatorskich na elewacji 

związanej z pokryciem dachu zabytkowej willi – siedziby Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Drezdenku” w kwocie 

- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy – dotyczy 

Urzędu Miejskiego w kwocie 172.158,00 zł 3.681,- zł 

wydatki bieżące z przeznaczeniem na : 

- odtworzenie zniszczonego majątku Gminy dotyczy Urzędu Miejskiego 3.681,- zł 

- realizacja zadania resortowego programu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej – „asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na rok 2014” w ramach priorytetu zatrudniania 

asystentów rodziny – dofinansowanie kosztów zatrudnienia 27.039,- zł 

- „Remont dachu wraz z wykonaniem prac konserwatorskich 

zabytkowej willi - siedziby OPS w Drezdenku” 40.000,- zł 

- zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację 

imprez kulturalnych  "Zawody Europa Strongman" w kwocie 20.000,00 

zł oraz „Dożynki Gminne” w kwocie 16.000,00 zł 36.000,- zł 

- koszty świadczonych usług dotyczących odzyskania podatku VAT 

przez firmę zgodnie z zawartą umową 54.138,- zł 

- koszty związane z utrzymaniem porządku oraz zakup śmietników na 

plaży w miejscowości Zagórze i Lubiewo 4.000,- zł 

- promocja Gminy drezdenko podczas Święta Policji w Gorzowie Wlkp. 1.000,- zł 

- opłata za przyłącze do sieci ENEA na terenie rekreacyjno-

wypoczynkowym w Goszczanowcu 100,- zł 

- „Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości 
Karwin” 3.200,- zł 

- „Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Trzebiczu Nowym” 3.000,- zł 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:  

Wydatki bieżące  

- koszty związane z obsługą wyborów Europarlamentarnych 2014 1.300,- zł 

- zwiększenie dotacji dla CPK na Dożynki Gminne 17.000,- zł 
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- wycinka i prace pielęgnacyjne na terenie Gminy 10.000,- zł 

Wydatki majątkowe  

- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Goszczanowo” 

   Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z programu PROW 
2007-2013 

5.000,- zł 

- „Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Trzebiczu Nowym” 1.500,- zł 

Radni nie wnieśli uwag.  

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LI/389/2014 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2014 (uchwała stanowi załącznik  

nr 5 do niniejszego protokołu). 

Na salę wszedł radny K. Chyba, obecnie w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że jeśli chodzi o pozycję „Modernizacja boiska 

sportowego w miejscowości Goszczanowo” to temat jest nowy.  Powiedział, że po 

otrzymaniu informacji z Lokalnej Grupy Działania „Działaj z Nami”, o możliwości 

pozyskania dodatkowych środków, niezwłocznie przystąpiono do pracy, aby 

pieniądze te mogły zostać przekazane Gminie Drezdenko. Wyjaśnił, że do realizacji 

tego zadania będzie potrzebny wkład własny ok. 60.000 zł., natomiast z LGD 

możliwe do pozyskania jest 115.000 zł.  

Ad. 4 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i LI 

sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
            Adam Kołwzan 

 


