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

z dnia 27 sierpnia 2014 roku 
 
Ad. 1 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Nawrot dokonał otwarcia LV 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 11 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska 

może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Ad. 2 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej E. Nawrot 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 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku wyjaśnił, że wydanie opinii 

związane jest z prośbą Starostwa Powiatowego w  Strzelcach Krajeńskich w sprawie 

działek należących do skarbu państwa – czy gmina jest zainteresowana przejęciem 

przedmiotowych działek, a tym samym czy istnieją przeszkody aby działki to przejęło 

Nadleśnictwo Smolarz (pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tut. urzędu Z. Śpiewak 

wyjaśnił, że sprawa dotyczy działki (drogi) w obrębie Klesno. Dodał, że gmina nie 

zamierza wszczynać czynności zmierzających do nabycia tej drogi do zasobu Gminy 

Drezdenko, ponieważ położona jest wśród gruntów leśnych i wykorzystywana jest 

głównie przez Nadleśnictwo Smolarz w celu prowadzenia gospodarki leśnej.   

Radni nie wnieśli uwag. 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” wydała negatywną opinię w sprawie przejęcia 

działki o nr ewidencyjnym 300 o pow. 6,04 ha w obrębie Klesno na mienie dróg 

komunalnych (opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 

2014 – druk nr 427/14 (projekt stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 



2 
 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że budżet po 
stronie  dochodów zwiększono o kwotę  305.136,88 zł: 
 

Dochody bieżące: 62.736,88 

- zgodnie z  pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
FBC-I.3111.1.70.2014.MRat z dnia 25 sierpnia 2014 roku z 
przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały 
edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie  

 
21.197,88 

- dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT –7 za  roku 
2010 związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w 
miejscowości Trzebicz i Drawiny   w kwocie   29.701,00 

- dochody osiągnięte z tytułu kar za  nieterminowych wykonanie usług  11.838,00 
 
Dochody majątkowe: 242.400,00 

- zgodnie z zawartą umową Nr 2014/0069/1715/SubA/DIS/T  z dnia 
24.07.2014r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  - Ministerstwo Sportu i Turystyki z 
przeznaczeniem na „ Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 
w Drezdenku „  

 
 
 

242.400,00 

Budżet po stronie wydatków  zwiększono  o kwotę 305.136,88 zł : 

Wydatki bieżące: 49.136,88 

- koszty związane z wymianą części nawierzchni na boisku do siatkówki i 
koszykówki w ramach zadań jednostki budżetowej – Hala Sportowo- 
Rehabilitacyjna 

 
20.000,00 

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 
w ramach zadań jednostki - MGZO 

 
21.197,88 

- koszy związane z utrzymaniem szaletu w Parku Kultur  Świata w Drezdenku 1.722,00 

- koszty postępowania sądowego  3.617,00 

-koszty związane z rozwojem bazy turystycznej Gminy Drezdenko 1.800,00 

-zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację imprez 
kulturalne 

800,00 

Wydatki majątkowe: 256.000,00 

- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku „ 242.400,00 

- zakup urządzeń –radiolinii w relacji Radowo –Rąpin w celu prawidłowego 
funkcjonowania Internetu dla osób wykluczonych.  

 

13.600,00 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:  

Wydatki bieżące  
- koszty związane z przeprowadzeniem remontu windy i monitoringu Urzędu 
Miejskiego  

40.000,00 

- koszy związane z utrzymaniem szaletu w Parku Kultur  Świata w Drezdenku  298,00 
- 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 

 
 

50.000,00 
- zakup środków czystości na targowisko gminne oraz zakup gaśnic sal 
wiejskich  

2.000,00 
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Wydatki majątkowe 

 

- „Budowa drogi w miejscowości Gościm        
125.000,00 

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

215.000,00 

Dokonano zmiany wykonania  zadania w wydatkach majątkowych:  

z  

„Zakup i montaż urządzeń grzewczych w sali wiejskiej w miejscowości Drawiny 
„  w   kwocie 10.400,- zł  

 

na  

´”Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Drawinach„  w kwocie 
10.400,- zł  

 

Radni nie wnieśli uwag.  

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LV/417/2014 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2014 (uchwała stanowi załącznik  

nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 428/14 (projekt stanowi 

załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz wyjaśniła, że środki finansowe przeznaczone na tą 

dotację zostały zaplanowane na etapie konstruowania budżetu na 2014 rok. Dodała, 

że 4 lipca br. została podjęta uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania tego typu 

dotacji, która wymagała opinii  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że przedmiotowa uchwała została przygotowana na 

podstawie wniosku złożonego przez ks. Tadeusza Wołoszyna. 

Radni nie wnieśli uwag.  

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LV/418/2014 w sprawie 

udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Trzebiczu (uchwała stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 429/14 (projekt stanowi 

załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz wyjaśniła, że dotacja ta będzie udzielona takim samym 

trybem jak poprzednia, jednak renowacja będzie dotyczyła kościoła filialnego  

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LV/419/2014 w sprawie 

udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Trzebiczu (uchwała stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego 

protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Drezdenko do 

współpracy w ramach Subregionu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

w Obszarze Funkcjonalnym Lubuska Wspólnota Terytorialna - Dolina Warty i Noteci 

oraz zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Drezdenko a pozostałymi 

samorządami wchodzącymi w skład Subregionu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Lubuska Wspólnota Terytorialna - Dolina 

Warty i Noteci - druk nr 430/14 (projekt stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego 

protokołu). 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że chodzi tu o dalszy tryb postępowania 

w sprawie pozyskania środków na zadania, o których mowa była wcześniej np. trasa 

rowerowa Warta-Noteć realizowaną od Kostrzyna do Drezdenka na ogół przez wały 

przeciwpowodziowe. Dodał, że uchwała ma pomóc w zdobyciu środków w nowej 

perspektywie unijnej, w ramach której zostaną wygospodarowane środki na tzw. 

Kontrakt Lubuski. Burmistrz poinformował, że Gmina Drezdenko przystępuje do tego 

kontraktu z Gminą Skwierzyna, by pozyskać środki m.in. na ścieżkę rowerową, której 

część została już zbudowana. M. Pietruszak powiedział, że celem uchwały jest 

współpraca z gminami położonymi wzdłuż wału przeciwpowodziowego m.in. 

Zwierzyn, Kurowo, Santok aż po Kostrzyn.   

Radni nie wnieśli uwag.  

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIV/420/2014 w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Drezdenko do współpracy w ramach 

Subregionu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze 

Funkcjonalnym Lubuska Wspólnota Terytorialna - Dolina Warty i Noteci oraz 

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Drezdenko a pozostałymi 

samorządami wchodzącymi w skład Subregionu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Lubuska Wspólnota Terytorialna - 

Dolina Warty i Noteci (uchwała stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak w związku z tym, że następne posiedzenie rady, 

będzie sesją częściowo podatkową i otrzymanym obwieszczeniem Ministerstwa 

Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 roku  

zapytał czy radni przewidują zwiększenia podatków na 2015 rok. Dodał, że jeżeli 

radni uznają, że podatki powinny pozostać na obecnym poziomie wówczas zbędne 

jest przygotowywanie analiz, wyliczeń i symulacji. 
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Radni zgodnie uznali, że podatki powinny pozostać na obecnym poziomie. 

Ad. 8 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej E. Nawrot podziękował wszystkim za udział i LV 

sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

          
            Eugeniusz Nawrot 

 


