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

z dnia 4 lipca 2014 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia LIII 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.) na wniosek Burmistrza Drezdenka  Macieja Pietruszaka (pismo stanowi 

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

Pietruszaka,  Sekretarza Gminy B. Rerusa,  Skarbnika Gminy A. Lachowicz (lista 

obecności stanowi załącznik nr 2b do protokołu), radnych (lista obecności radnych 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) i wszystkich obecnych na 

posiedzeniu. Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 10 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. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poprosił o wprowadzenie zmiany do porządku 

obrad, polegającej na dodaniu punktu - projekt uchwały zmieniający uchwałę  

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że konieczność wprowadzenia powyższego projektu 

uchwały wynika z chęci pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 

mieszkającym na drugim piętrze. Dodał  jednocześnie, że w chwili obecnej rodzina ta 

nie może się zamienić na mieszkanie ze względu na zadłużenie, gdyż obowiązująca 

uchwała Rady Miejskiej nie przewiduje w takiej sytuacji zamiany. Burmistrz dodał, że 

sytuacja tej rodziny jest wyjątkowo trudna i zaproponował radzie podjęcie uchwały, 

która umożliwi udzielenie pomocy potrzebującym w tego typu sytuacjach.  

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz ze zmianą. 

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

2014 – druk nr 417/14 (projekt stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

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

stronie  dochodów zwiększono o kwotę  106.868,00 zł: 

dochody bieżące: 

- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej 

biorących udział w konkursie o tematyce ekologicznej – 3.500,00 zł. 

- zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim  

a Gminą Drezdenko na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
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w Goszczanowie – 5.750,00 zł. 

dochody majątkowe: 

- zgodnie z zawartą umową Nr 00039-6921-UM0400021/11 w ramach działań Odnowa 

 i Rozwój Wsi objętego PROW refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku dotyczy 

zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości 

Czartowo i Niegosław” – 77.954,00 zł. 

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego – 19.664,00 zł. 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 414.868,00 zł. 

wydatki bieżące z przeznaczeniem na: 

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie o tematyce ekologicznej 

– 3500,00 zł. 

- koszty związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  

w Goszczanowie – 5.750,00 zł. 

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego – 67.000,00 zł. 

- koszty sporządzenia operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej – 

5.000,00 zł. 

- koszty związane z przygotowaniem do sezonu letniego domku w Zagórzu – 40.000,00 zł. 

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Drezdenko – 150.000,00 zł. 

- bieżące utrzymanie terenów zieleni, monitoringu w Parku Kultur Świata i słupków 

multimedialnych, utrzymanie terenu zieleni ul. Okrężna w Drezdenku – 20.000,00 zł. 

- promocja Gminy Drezdenko podczas Święta Policji w Strzelcach Kraj. – 1.000,00 zł. 

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: 

- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice” – 56.000,00 zł. 

-„Budowa drogi w miejscowości Gościm” – 41.618,00 zł. 

- „Wykupy” nieruchomości na poszerzenie i utwardzenie dróg – 5.000,00 zł.  

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj. na zakup 

samochodu służbowego – 20.000,00 zł. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że deficyt w wysokości 308.000,00 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 niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań przez jednostkę (Urząd 

Miejski) oraz wydatki majątkowe. 

Wydatki bieżące: 

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich – 6.000,00 zł. 

- bieżące utrzymanie obiektów OSP – 8.000,00 zł. 

Wydatki majątkowe: 

- „Budowa przyłącza wodnego oraz utwardzenie terenu na cmentarzach komunalnych na 

terenie miasta i gminy Drezdenko” – 36.575,00 zł. 

- „Dostawa i montaż klimatyzatorów do sal wiejskich w Kosinie i Przeborowie” -11.200,00zł. 
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-„Budowa remizy OSP w Drezdenku” – 10.000,00 zł. 

Wydatki majątkowe do prawidłowego wykonania zadania przez jednostkę (MGZO) – 

„Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Grotowie” – 16.600,00 zł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał której drogi dotyczy zadanie 

„Budowa drogi w miejscowości Gościm”. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że wjeżdżając do Gościmia należy skręcić w lewo  

w kierunku ośrodka, następnie za szeregiem domków jednorodzinnych w prawo. 

A.Kołwzan zapytał czy przy zadaniu „Budowa przyłącza wodnego oraz utwardzenie 

terenu na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko” będzie 

wykonywana kolejna alejka. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że zadanie to zostało wprowadzone wychodząc 

naprzeciw postulatom obywateli. 

M. Pietruszak wyjaśnił jednocześnie, że pozycja „wpłata na fundusz wsparcia dla 

Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj. na zakup samochodu służbowego” zostanie 

przeznaczona na zakup samochodu do wykorzystania przez Komisariat Policji  

w Drezdenku. 

Radny J. Skrzypczyński zapytał od kogo wpłynęła darowizna 3.500 zł.  

z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział  

w konkursie o tematyce ekologicznej. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że kwota ta wpłynęła z firmy „Victaulic”. 

Radny R. Świekatowski zapytał na co przeznaczona jest kwota 67.000,00 zł. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota ta przeznaczona jest na działalność pożytku 

publicznego przede wszystkim klubów sportowych. 

Radni nie wnieśli uwag.  

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIII/407/2014 w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2014 (uchwała stanowi 

załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 4 

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

lata 2014-2021 – druk nr 418/14 (projekt stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że tradycyjnie konsekwencją zmian  

w budżecie jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodała jednocześnie, że 

zostały zwiększone dochody, wydatki ale także deficyt budżetowy 308.000,00 zł., 

który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIII/408/2014 w sprawie 

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

stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 5 

Projekt uchwały w/s ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu 

gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 419/14 (projekt stanowi załącznik  

nr 8 do niniejszego protokołu). 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że powyższa uchwała musi zostać 

podjęta ze względu na zmianę podstawy prawnej – Ustawa o samorządzie gminnym 

oraz ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące konieczności wystąpienia 

przez Gminę do Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumentów o wydanie stosownej 

opinii, gdyż dotacje te traktowane są jak pomoc de minimis. A. Lachowicz dodała 

jednocześnie, że w uchwale wprowadzono zmiany mające na celu ułatwienie 

pozyskiwania środków poprzez usunięcie terminów składania wniosków. Skarbnik 

Gminy powiedziała, że wspomniane działanie pozwoli skuteczniej wspierać przez 

Gminę zadania z zakresu ochrony zabytków. 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIII/409/2014 w sprawie 

ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Drezdenko 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (uchwała stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko udostępnionych dla przewoźników  

i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk nr 420/14 

(projekt stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

Bronisław Łesak pracownik Referatu Dróg Publicznych tut. urzędu wyjaśnił, że 

podjęcie tej uchwały jest wymogiem obligatoryjnym na podstawie Ustawy  

o transporcie publicznym, w której określone zostaną ilość i warunki korzystania  

z przystanków. B. Łesak dodał, że działania te są niezbędne dla przewoźników, 

którzy starają się o koncesję. 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIII/410/2014 w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Drezdenko udostępnionych dla przewoźników  

i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (uchwała 

stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko – 

druk nr 421/14 (projekt stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu). 
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Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska D. Nowak 

powiedziała, że obecna treść uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko 

mówi, że jeżeli dwóch najemców chce się zamienić na lokale mieszkalne  

a mieszkanie jednego z nich jest zadłużone wówczas nie ma możliwości zamiany. 

Dodała jednocześnie, że proponowana zmiana polega na wprowadzeniu zapisu, że 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz po zasięgnięciu opinii 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej może wyrazić zgodę na dokonanie zamiany lokali 

bez konieczności zawarcia umowy o przejęciu długu. 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIII/411/2014 zmieniającą 

uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 

13 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

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

sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
            Adam Kołwzan 

 


