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

z dnia 8 października 2014 roku 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia LVII 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 13 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 zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 

rok. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Porządek obrad po wprowadzeniu zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 
Ad. 3 
Projekt uchwały w/s wystąpienia Gminy Drezdenko z Celowego Związku Gmin SGO5 

- druk nr 440/14 (projekt stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 

Burmistrz Drezdenka przypomniał, że na poprzedniej sesji była mowa o propozycji 

wystąpienia z Celowego Związku Gmin SGO5 i realizowania zadań związanych  

z gospodarką śmieciową  we własnym zakresie. Dodał, że pewność co do słuszności 

decyzji wynika z rozmów przeprowadzonych z Prezesem PGKiM-u L. Jaśkowem, 

który zadeklarował, że spółka będzie przygotowana do spełnienia wymogów 

związanych z odbiorem odpadów komunalnych. Powiedział, że w związku  

z niezadawalającą obsługą CZGSGO5 a także firmy odbierającej odpady podjęte 

zostały działania, których rezultatem jest zaproponowanie Radzie Miejskiej podjęcie 

uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Drezdenko ze związku. M. Pietruszak 

poinformował, że na chwilę obecną nie wiadomo czy zmiana ustawowa wejdzie  

w życie, natomiast istnieje na to duża szansa ze względu na dyrektywę unijną 

mówiącą o możliwości powierzania przedmiotowego zadania spółką gminnym  

w trybie bezprzetargowym. Dodał jednocześnie, że bez znaczenia jest czy projekt 
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ustawy wejdzie w życie gdyż nasza spółka przygotowana jest do tego, aby te zadania 

realizować zgodnie z ustawowymi wymogami wynikającymi również z przepisów 

wykonawczych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan tytułem uzupełnienia dodał, że na 

ostatnim posiedzeniu zgromadzenia pozostali członkowie zostali poinformowani, że 

taki projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Drezdenku. Dodał, że 

reakcje były bardzo różne, jeden z członków zgromadzenia był bardzo zadowolony 

gdyż stwierdził, że Gmina Drezdenko powoduje największe koszty dla związku. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że z analizy finansowej wynika, że sytuacja 

finansowa bez udziału Gminy Drezdenko ulegnie znacznemu pogorszeniu. 

Radny M. Czekajło wyraził nadzieję, że cena odbioru odpadów komunalnych nie 

wzrośnie. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że cena nie wzrośnie, jaka będzie 

ostatecznie tego nie można na chwilę obecną określić, ale z pewnością nie wzrośnie. 

Radny K. Chyba zapytał czy PGKiM jest przygotowany jeśli chodzi o pojemniki na 

odpady. 

Prezes PGKiM poinformował, że zdecydowana większość mieszkańców posiada 

swoje pojemniki na odpady. Dodał, że  w sytuacji zabudowy wielorodzinnej 

większość budynków jest w zarządzie spółki (wspólnoty mieszkaniowe). L. Jaśków 

powiedział, że wyposażenie wspólnoty w pojemniki jest niewielkim kosztem, poza 

tym obowiązkiem zarządcy jest wyposażenie wspólnoty w pojemniki jeżeli wspólnota 

taką decyzję podejmie. 

Radny K. Chyba powiedział, że można zaproponować mieszkańcom nabycie 

pojemników w formie „leasingu” – spółka w dużych ilościach mogłaby zakupić taniej, 

oddać mieszkańcom pojemniki na własność a ich koszt doliczać w ratach do 

rachunku za wywóz nieczystości. 

L. Jaśków zgodził się z propozycją radnego, a także dodał można będzie stosować 

inne formy dogodne dla mieszkańców. 

Radny J. Skrzypczyński powiedział, że z rozmów z mieszkańcami wynika, że 

 z niecierpliwością czekają oni na moment kiedy nastąpi powrót do starego systemu 

czyli wywozu nieczystości przez PGKiM.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LVII/430/2014 w sprawie 

wystąpienia Gminy Drezdenko z Celowego Związku Gmin SGO5 (uchwała 

stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w/s ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu 

zakładowi budżetowemu na rok 2015 - druk nr 441/14 (projekt stanowi załącznik  nr 7 

do niniejszego protokołu). 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku R. Frost poinformował, że 

dotacja przedmiotowa pochodzi ze środków gminnego programu profilaktyki  
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i rozwiązywania problemów alkoholowych i jest częścią składową budżetu centrum. 

Dodał, że od samego początku funkcjonowania CIS-u dotacja przedmiotowa 

uchwalana jest przez Radę Miejską. Poinformował, że pieniądze przeznaczane są na 

utrzymanie uczestników centrum. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LVII/431/2014 w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi 

budżetowemu na rok 2015 (uchwała stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 5 
Projekt uchwały w/s powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka i nadania jej 

statutu – druk nr 442/14 (projekt stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu). 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że wspólne prace  

z  Przewodniczącym Rady Miejskiej A. Kołwzanem nad powołaniem Młodzieżowej 

Rady Miasta trwają mniej więcej od ubiegłego roku. Dodał, że od początku 2014 roku 

trwają spotkania z młodzieżą gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej, w wyniku 

których został przygotowany statut, który do projektu uchwały został dołączony. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że jego zdaniem, po spotkaniu z młodzieżą  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Młodzieżowa Rada Miasta w grudniu mogłaby 

się ukonstytuować. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan uzupełniając wypowiedź Burmistrza 

poinformował, że współautorem przedłożonego statutu była młodzież.  

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LVII/432/2014 w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka i nadania jej statutu 

(uchwała stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 6 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok – 

druk nr 443/14 (projekt stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu) 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że przedstawiony projekt dotyczy 

przede wszystkim zwiększenia budżetu. 

Wyjaśniła, że budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 
156.228,00 zł : 
Dochody bieżące: 156.228,00 zł. 

-zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie W lkp. 

PSV.3111.25.2014.MWas z dnia 7 października 2014 roku z przeznaczeniem na 

wypłatę zasiłków stałych w kwocie 156.228,00 zł. 

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 5.808,00 zł 

Dochody bieżące: 5.808,00 zł. 

- zgodnie z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

KO.I.3146.8.18.2014.JH z dnia 2 października 2014 roku z przeznaczeniem na 

pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2014”. w kwocie 5.808,00 zł 
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Lubuski Kurator Oświaty zmniejszył dotację na podstawie otrzymanej informacji od 

Gminy o ostatecznej kwocie zapotrzebowania na środki przeznaczone na 

dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

Wydatki bieżące 

- zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację imprezy 

kulturalnej „Koncert Papieski – Karol Wojtyła „Jubileusz - 700 Lecie Miasta 

Drezdenka”  13.280,00 zł. 

- zakupy związane z promocją Gminy Drezdenko 14.610,00 zł. 

- bieżące remonty dróg 20.000,00 zł. 

- koszty związane z badaniami profilaktycznymi pracowników zatrudnionych  

w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 1.500,00 zł. 

Wydatki majątkowe 

-Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowości 

Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec 20.000,00 zł. 

Zwiększenie środków finansowych umożliwi przeprowadzenie procedury 

przetargowej. 

-„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice” 20.000,00 zł. 

Zwiększenie środków finansowych umożliwi polepszenie parametrów boiska. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LVII/433/2014 w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok (uchwała stanowi 

załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

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

sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
         /-/   Adam Kołwzan 

 


