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

z dnia 4 sierpnia 2014 roku 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia LIV 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, Z-cę Burmistrza A. Kozubaja,  Sekretarza Gminy B. Rerusa,  

Skarbnika Gminy A. Lachowicz (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 9 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 422/14 (projekt stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

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

stronie  dochodów zwiększono o kwotę  2.502 zł: 

Dochody bieżące: 

- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia stanowiącego własność Gminy – 

dotyczy zniszczenia lampy oświetleniowej i słupa w Drezdenku na ul. Osiedla 

Leśnego w kwocie – 2.502 zł. 

Budżet po stronie dochodów zmniejszono 30 zł.: 

Dochody majątkowe: 

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

wygasają z upływem roku (ostateczne rozliczenie) 30 zł. 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.502 zł. 

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na: 

- odtworzenie zniszczonego majątku Gminy dotyczy zniszczonej lamy i słupa  

w Drezdenku na ul. Osiedle Leśne w kwocie 2.502 zł. 

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 30 zł. 

- wydatki majątkowe: 

- zakupy inwestycyjne – 30 zł. 

Zmiana klasyfikacji budżetowej: 
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- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej paragrafu w planie 

finansowym dochodów w dziale 900, rozdziale 90095 z paragrafu 0690 na paragraf 

0960 w kwocie 3.500 zł. 

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej rozdziału w planie finansowym 

dochodów w dziale 852, z rozdziału 85228 na rozdział 85203 w kwocie 10 zł. 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

Wydatki bieżące: 

- zwiększenie dotacji dla CPK na imprezę kulturalną pn.”Piknik lotniczy” – 20.000 zł. 

- odpis na ZFŚS z tytułu wzrostu zatrudnienia pracowników (w ramach uruchomienia 

robót publicznych i prac interwencyjnych) – 5.174 zł. 

- koszty związane z rozwojem bazy turystycznej – 5.000 zł. 

- koszty związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń 

społecznych na zadania zlecone realizowane przez OPS - 95.000 zł. 

Wydatki majątkowe: 

- „Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu” – 97.000 zł. 

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kultur Świata w Drezdenku” – 15.000 zł. 

- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice” – 7.600 zł. 

- zakupy inwestycyjne związane z wymianą sprzętu komputerowego – 13.970 zł. 

- „Przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku” – 9.786 zł. 

- „Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko” – 16.500 zł. 

Zmiana nazwy zadania z „Remont dachu wraz z wykonaniem prac konserwatorskich 

zabytkowej willi – siedziby OPS w Drezdenku” na „Remont budynku komunalnego 

przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” (remont dachu wraz z wykonaniem prac 

konserwatorskich zabytkowej willi siedziby OPS w Drezdenku) w kwocie 40.000 zł. 

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej oraz brzmienie nazwy zadania 

inwestycyjnego, któremu nadano nazwę „Remont i wyposażenie sal wiejskich na 

terenie Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec” w 

związku z przyznaną pomocą finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW pismo nr DFW.I.433.3.38.2014UM-6930-UMO430038/14 z dnia 

23.07.2014r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej 

Górze w kwocie 115.640 zł. Całkowity koszt zadania 203.414 zł.  

Radni nie wnieśli uwag.  

Rada Miejska, w obecności 9 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIV/412/2014 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 423/14 (projekt stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że tradycyjnie konsekwencją zmian  

w budżecie jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Radni nie wnieśli uwag.  
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Rada Miejska, w obecności 9 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIV/413/2014 w sprawie 

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

stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Drezdenko – druk nr 424/14 (projekt stanowi załącznik  nr 8 do 

niniejszego protokołu). 

Roman Iwaszko pracownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska tut. 

urzędu wyjaśnił, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne ze względu na 

zmianę podstawy prawnej w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.  

z 2012 r. poz. 145). 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych – 6 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIIV414/2014 w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 9 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w/s zmiany opisu granic okręgów wyborczych Gminy Drezdenko - 

druk nr 425/14 (projekt stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

Sekretarz Gminy B. Rerus poinformował, że zmiana uchwały wynika z konieczności 

dodania ulic, których nazwy zostały nadane. Dodał, że można uznać podjęcie tej 

uchwały jako aktualizację poprzedniej. 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIV/415/2014 w sprawie 

zmiany opisu granic okręgów wyborczych Gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w/s zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych 

na terenie Gminy Drezdenko - druk nr 426/14 (projekt stanowi załącznik  nr 12 do 

niniejszego protokołu). 

Sekretarz Gminy B. Rerus poinformował, że zmiana uchwały wynika z konieczności 

dodania ulic, których nazwy zostały nadane. Dodał, że można uznać podjęcie tej 

uchwały jako aktualizację poprzedniej. 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIV/416/2014 zmiany opisu 

granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Drezdenko 

(uchwała stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 8 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

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

sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
          /-/  Adam Kołwzan 

 


