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

z dnia 15 grudnia 2014 roku 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia II 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 15 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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że Burmistrz Drezdenka  

M. Pietruszak jako wnioskodawca zgłosił dwie poprawki do porządku obrad: 

1. Jako pkt 9 „Projekt uchwały w/s zmian do Statutu Celowego Związku Gmin 

SGO5” – druk nr 14/14. 

2. Jako pkt 10 „Projekt uchwały w/s wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących 

Gminę Drezdenko w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5” – druk nr 

15/15. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Porządek obrad po wprowadzeniu zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 
Ad. 3 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok - 

druk nr 8/14 (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Skarbnik Gminy Drezdenko A. Lachowicz poinformowała, że przedstawiony projekt 

uchwały jest dokumentem, który zmienia budżet Gminy zarówno po stronie 

dochodów jak i wydatków, zmniejsza również deficyt budżetu. 

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały: 

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 527.189,00 zł na podstawie: 

Dochody bieżące: 

- otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy – dotyczy 

Urzędu Miejskiego, awaria instalacji wodnej w kwocie 7.890,00 zł 

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7574,uchwala-nr-ii-14-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7574,uchwala-nr-ii-14-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7575,uchwala-nr-ii-15-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wyznaczenia-przedstawicieli-reprezentujacych-gmine-drezdenko-w-zgromadzeniu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7575,uchwala-nr-ii-15-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wyznaczenia-przedstawicieli-reprezentujacych-gmine-drezdenko-w-zgromadzeniu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7568,uchwala-nr-ii-8-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-drezdenko-na-2014-rok.pdf
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- pisma Ministerstwa Finansów z dnia 26 listopada 2014 roku nr 

ST5/4822/42g/BKU/14 środki z rezerwy zwiększające część oświatową subwencji 

ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie na wyposażenie w sprzęt szkolny 

 i pomoce pomieszczeń dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich w kwocie 

50.000,00 zł 

- pisma Ministerstwa Finansów z dnia 21 listopada 2014 roku nr 

ST5/4822/32g/BKU/14 środki z rezerwy zwiększające część oświatową subwencji 

ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie na wyposażenie w sprzęt szkolny 

 i pomoce dydaktyczne pomieszczeń świetlic szkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę otrzymujące w 2014r. kwotę 

podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 62.271,00 zł 

- pisma Ministerstwa Finansów z dnia 21 listopada 2014 roku nr 

ST5/4822/34g/BKU/14 środki z rezerwy zwiększające część oświatową subwencji 

ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych 

 i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych  

w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej 

subwencji ogólnej na 2014r. w kwocie 12.198,00 zł dochody majątkowe: 

- refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 

drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości 

Goszczanowo – etap I” zgodnie z zawartą umową nr 17/32/4/2014 z dnia 30 lipca 

2014 roku z Wojewodą Lubuskim oraz Aneksem nr 1 z dnia 14 listopada 2014r.  

w kwocie 374.830,00 zł, 

- refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 

drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości 

Goszczanowo – etap I” zgodnie z zawartą umową partnerską nr RG.032.33.2013 

z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim zawartej w dniu 16.09.2013r.w kwocie 

20.000,00 zł. 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 132.359,00 zł: 

wydatki bieżące z przeznaczeniem na: 

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki 

dzieci 6-letnich w kwocie 50.000,00 zł: 

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych  

w szkołach podstawowych w kwocie 62.271,00 zł. 

- odtworzenie zniszczonego majątku Gminy – sieci wodnej w budynku Urzędu 

Miejskiego 7.890,00 zł. 

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: 

- zakup urządzeń niezbędnych do funkcjonowania komputerowych pracowni 

terminalowych 12.198,00 zł 

Nadwyżka budżetu wynikająca z rozliczeń z dochodów i wydatków w wysokości 

394.830,00 zł powstała z refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni   

w miejscowości Goszczanowo – etap I” uzyskana na podstawie : 
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- umowy nr 17/32/4/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku z Wojewodą Lubuskim oraz 

Aneksu nr 1 z dnia 14 listopada 2014r. w kwocie 374.830,00 zł 

- umowy partnerskiej nr RG.032.33.2013 z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim 

zawartej w dniu 16.09.2013r. w kwocie 20.000,00 zł została przeznaczona na 

spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na to zadanie. 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

Do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki – MGZO 

Wydatki bieżące 

-zwiększenie wkładu własnego na pomoc materialną (20% kwoty wydatkowanej  

z MEN) w kwocie 25.000,00 zł. 

- uzupełnienie środków na wydatki bieżące sportu szkolnego w kwocie 3.100,00zł 

- uzupełnienie płac w świetlicy szkolnej w kwocie 2.090,00 zł 

- koszty związane z funkcjonowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych  

w związku ze zwiększoną liczbą dzieci oraz dotacją dla dziecka 

niepełnosprawnego w kwocie 6.850,00 zł.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr II/8/2014 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok (uchwała stanowi załącznik nr 

6 do niniejszego protokołu). 

 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w/s w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2014-2021 - druk nr 9/14 (projekt stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu). 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 

jest integralną częścią uchwały budżetowej. W przedstawionym projekcie istotną 

zmianą jest zmiana w rozkładzie rozchodów tj. spłata kredytu. Dodała, że została 

wprowadzona zmiana w dochodach ogółem o kwotę zwiększającą budżet - 

527.189,00 zł. 

Radnie nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr II/9/2014 w sprawie zmiany 

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

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 5 
Projekt uchwały w/ w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Gminy Drezdenko 

– druk nr 10/14 (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wyjaśnił, że statut, który został przyjęty 

pod koniec ubiegłej kadencji został uzupełniony o rzeczy wypracowane przez komisję 

statutową. Dodał, że pojawiły się nowe potrzeby i po konsultacji z Wydziałem 

Prawnym Wojewody Lubuskiego zasadnym jest uchylenie poprzedniej uchwały  

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7568,uchwala-nr-ii-8-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-drezdenko-na-2014-rok.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7568,uchwala-nr-ii-8-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-drezdenko-na-2014-rok.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7569,uchwala-nr-ii-9-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-drezdenko-na-lata-2014-2021.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7569,uchwala-nr-ii-9-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-drezdenko-na-lata-2014-2021.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7570,uchwala-nr-ii-10-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-w-sprawie-statutu-gminy-drezdenko.pdf
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w sprawie statutu Gminy Drezdenko, uzupełnienie tekstu statutu o zapisy, które 

muszą się nim pojawić i ponowne wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej.  

A. Kołwzan poinformował, że do momentu uchwalenia nowego tekstu statutu 

obowiązuje „stary” statut tj. z 2003 roku ze zmianami. 

Radny Dariusz Krysa zapytał czy byłaby możliwość dostarczania materiałów na sesję 

wcześniej ze względu na brak możliwości zapoznania się z projektami uchwał. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z tym iż sesja była 

zwołana w trybie nadzwyczajnym to materiały spłynęły w ostatniej chwili przed 

obradami. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 1 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr II/10/2014 w sprawie  

uchylenia uchwały w sprawie Statutu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 6 
Projekt uchwały w/s wyłonienia przedstawicieli Rady Miejskiej w Drezdenku do 

Komisji Stypendialnej ds. zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 

stypendiów sportowych - druk nr 11/14 (projekt stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu). 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że zgodnie z uchwałą stypendialną  

o przyznaniu stypendium decyduje komisja powołana przez Burmistrza, w której 

skład wchodzą przedstawiciele Burmistrza i Rady Miejskiej. Dodał, że ze względu na 

zmianę składu rady zasadnym jest powołanie nowych przedstawicieli Rady Miejskiej  

w Drezdenku do Komisji Stypendialnej – 3 radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poprosił o podawanie kandydatur. 

Jednocześnie na członka Komisji Stypendialnej zaproponował radnego D. Krysę. 

Radny D. Krysa wyraził zgodę na kandydowanie. Radny K. Siuda zaproponował 

kandydaturę radnego K. Jaśkowa. Radny K. Jaśków wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny H. Majzlik zaproponował kandydaturę radnego Sebastiana Dukaczewskiego. 

Radny S. Dukaczewski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 

głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Stypendialnej. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” oraz 

0 „wstrzymujących się” zamknęła listę kandydatów do Komisji Stypendialnej. 

Radnie nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr II/11/2014 w sprawie 

wyłonienia przedstawicieli Rady Miejskiej w Drezdenku do Komisji 

Stypendialnej ds. zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 

stypendiów sportowych uzupełnioną o następujące nazwiska radnych: D. Krysa, K. 

Jaśków, S. Dukaczewski (uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

 

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7570,uchwala-nr-ii-10-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-w-sprawie-statutu-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7570,uchwala-nr-ii-10-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-w-sprawie-statutu-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7571,uchwala-nr-ii-11-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wylonienia-przedstawicieli-rady-miejskiej-w-drezdenku-do-komisji-stypendialnej-ds-zasad-i-trybu-przyznawania-wstrzymywania-i-cofania-stypendiow-sportowych.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7571,uchwala-nr-ii-11-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wylonienia-przedstawicieli-rady-miejskiej-w-drezdenku-do-komisji-stypendialnej-ds-zasad-i-trybu-przyznawania-wstrzymywania-i-cofania-stypendiow-sportowych.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7571,uchwala-nr-ii-11-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wylonienia-przedstawicieli-rady-miejskiej-w-drezdenku-do-komisji-stypendialnej-ds-zasad-i-trybu-przyznawania-wstrzymywania-i-cofania-stypendiow-sportowych.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7571,uchwala-nr-ii-11-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wylonienia-przedstawicieli-rady-miejskiej-w-drezdenku-do-komisji-stypendialnej-ds-zasad-i-trybu-przyznawania-wstrzymywania-i-cofania-stypendiow-sportowych.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7571,uchwala-nr-ii-11-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wylonienia-przedstawicieli-rady-miejskiej-w-drezdenku-do-komisji-stypendialnej-ds-zasad-i-trybu-przyznawania-wstrzymywania-i-cofania-stypendiow-sportowych.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7571,uchwala-nr-ii-11-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wylonienia-przedstawicieli-rady-miejskiej-w-drezdenku-do-komisji-stypendialnej-ds-zasad-i-trybu-przyznawania-wstrzymywania-i-cofania-stypendiow-sportowych.pdf
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Ad. 7 

Projekt uchwały w/s ustalenia dopłat do cen za 1 m3 dostarczanej wody i 1m3 

odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Drezdenko 

– druk nr 12/14 (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że w związku z tym, że cena wody 

 i odprowadzanych ścieków uległa podwyższeniu to gmina dopłacała do tej ceny 

mieszkańcom połowę skutku podwyżki w br. Dodał, że kwota dopłat była ujęta  

w budżecie Gminy Drezdenko na bieżący rok. Burmistrz poinformował, że na 

przyszły 2015 rok ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków nie ulegają 

zmianie, ale w dalszym ciągu Gmina podtrzymuje wolę dopłacania, jeżeli Rada 

Miejska podejmie przedmiotową uchwałę. Burmistrz Drezdenka powiedział, że mając 

na uwadze sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców Gminy Drezdenko i 

ochronę ich interesów, postanowiono częściowo odciążyć gospodarstwa domowe w 

opłatach poprzez ustalenie dopłat do cen uiszczanych przez mieszkańców w 

wysokości 0, 72 zł. łącznie za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

Dodał jednocześnie, że budżecie Gminy na 2015 rok zabezpieczono środki 

finansowe na dopłaty dla mieszkańców. 

Radny S. Dukaczewski zapytał czy dopłaty, o których mowa weryfikowane są  

w PGKiM, tak aby osoby zalegające z opłatami zostały pozbawione tych dopłat. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że Gmina dopłaca do ogólnych kosztów ilości wody, 

która jest pobierana przez mieszkańców, natomiast kwestia osób, które zalegają  

z opłatami polega na windykowaniu tych zaległości przez spółkę. 

Radny Dariusz Paluszkiewicz zapytał jaka jest cena za m3 doprowadzanej wody i m3 

odprowadzanych ścieków na terenie gminy Drezdenko. 

Burmistrz Drezdenka odpowiedział, że łącznie cena za 1 m3 kształtuje się na 

poziomie 7, 82 zł. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr II/12/2014 w sprawie ustalenia 

dopłat do cen za 1 m3 dostarczanej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków dla 

gospodarstw domowych na terenie Gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych 

położonych na terenie miasta i gminy – druk nr 13/14 (projekt stanowi załącznik  nr 

15 do niniejszego protokołu). 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że proponowana zmiana polega na 

umożliwieniu podejmowania decyzji o zwalnianiu bądź umarzaniu części 

zobowiązań, które musiałby być uiszczane przez stowarzyszenia korzystające  

z lokali gminnych. Dodał, że głównie chodzi o te stowarzyszenia, które nie prowadzą 

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7572,uchwala-nr-ii-12-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-doplat-do-cen-za-1-m3-dostarczanej-wody-i-1m3-odprowadzanych-sciekow-dla-gospodarstw-domowych-na-terenie-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7572,uchwala-nr-ii-12-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-doplat-do-cen-za-1-m3-dostarczanej-wody-i-1m3-odprowadzanych-sciekow-dla-gospodarstw-domowych-na-terenie-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7572,uchwala-nr-ii-12-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-doplat-do-cen-za-1-m3-dostarczanej-wody-i-1m3-odprowadzanych-sciekow-dla-gospodarstw-domowych-na-terenie-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7572,uchwala-nr-ii-12-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-doplat-do-cen-za-1-m3-dostarczanej-wody-i-1m3-odprowadzanych-sciekow-dla-gospodarstw-domowych-na-terenie-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7572,uchwala-nr-ii-12-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-doplat-do-cen-za-1-m3-dostarczanej-wody-i-1m3-odprowadzanych-sciekow-dla-gospodarstw-domowych-na-terenie-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7573,uchwala-nr-ii13-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xvii-117-07-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-21-grudnia-2007-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-najmu-lokali-uzytkowych-polozonych-na-terenie.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7573,uchwala-nr-ii13-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xvii-117-07-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-21-grudnia-2007-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-najmu-lokali-uzytkowych-polozonych-na-terenie.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7573,uchwala-nr-ii13-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xvii-117-07-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-21-grudnia-2007-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-najmu-lokali-uzytkowych-polozonych-na-terenie.pdf
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żadnej działalności przynoszącej dochód, w związku z tym trudno im pokrywać 

koszty funkcjonowania biur w 100%, dotyczy to kosztów ogrzewania, wody itd., a są 

to dość wysokie kwoty w skali roku. A. Kozubaj powiedział, że decyzje o zwalnianiu 

bądź umarzaniu kwot podejmowane będą po wydaniu pozytywnej opinii Komisji 

Budżetowej, w związku, z czym rada w dalszym ciągu będzie miała wpływ na decyzje 

Burmistrza. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr II/13/2014 w sprawie  zmiany 

uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 

roku w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych położonych na terenie 

miasta i gminy (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w/s przyjęcia zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 – 

druk nr 14/14 (projekt stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wyjaśnił, że Gmina Drezdenko na koniec 

poprzedniej kadencji podjęła uchwalę w sprawie wystąpienia z Celowego Związku 

gmin SGO5, jednak do 17 marca 2015 roku obowiązuje umowa i do tego momentu 

Drezdenko jest członkiem SGO5 a wszelkie zmiany zachodzące w związku dotyczą 

również Gminy Drezdenko. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak uzupełniając wypowiedź Przewodniczącego 

Rady Miejskiej powiedział, że podjęcie przedmiotowego projektu uchwały a także 

następnego jest zasadne. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr II/14/2014 w sprawie przyjęcia 

zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 (uchwała stanowi załącznik nr 

18 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Drezdenko 

w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5 – druk nr 15/14 (projekt stanowi 

załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu). 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że skoro do 17 marca 2015r. Gmina Drezdenko 

pozostaje w SGO5 a zakończyła się kadencja poprzedniego samorządu to należy 

wyznaczyć przedstawiciela, który będzie reprezentował jeszcze Gminę Drezdenko  

w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poprosił o podawanie kandydatur na 

przedstawiciela Gminy Drezdenko w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5. 

Radny K. Siuda zaproponował kandydaturę A. Kołwzana ze względu na pełnienie tej 

funkcji w poprzedniej kadencji i zdobyte doświadczenie. 

A.Kołwzan powiedział, że w przypadku jego osoby pełnienie takiej funkcji jest 

utrudnione ze względu na problemy z uczestnictwem w obradach Zgromadzenia 

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7570,uchwala-nr-ii-10-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-w-sprawie-statutu-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7570,uchwala-nr-ii-10-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-w-sprawie-statutu-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7570,uchwala-nr-ii-10-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-w-sprawie-statutu-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7570,uchwala-nr-ii-10-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-w-sprawie-statutu-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7570,uchwala-nr-ii-10-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-w-sprawie-statutu-gminy-drezdenko.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7574,uchwala-nr-ii-14-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7574,uchwala-nr-ii-14-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7574,uchwala-nr-ii-14-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7575,uchwala-nr-ii-15-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wyznaczenia-przedstawicieli-reprezentujacych-gmine-drezdenko-w-zgromadzeniu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7575,uchwala-nr-ii-15-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wyznaczenia-przedstawicieli-reprezentujacych-gmine-drezdenko-w-zgromadzeniu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf
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Celowego Związku Gmin SGO5 związane utrudnionym dojazdem w godzinach obrad 

Zgromadzenia. W związku z powyższym poprosił o niepodawanie jego kandydatury. 

Jednocześnie zgłosił kandydaturę radnego D. Paluszkiewicza.  

Radny D. Paluszkiewicz wyraził zgodę. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr II/15/2014  

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Drezdenko  

w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5 uzupełnioną o nazwisko 

Dariusza Paluszkiewicza (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i II sesję Rady Miejskiej uznał 

za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
          /-/  Adam Kołwzan 

 

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7575,uchwala-nr-ii-15-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wyznaczenia-przedstawicieli-reprezentujacych-gmine-drezdenko-w-zgromadzeniu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7575,uchwala-nr-ii-15-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-15-grudnia-2014-r-w-sprawie-wyznaczenia-przedstawicieli-reprezentujacych-gmine-drezdenko-w-zgromadzeniu-celowego-zwiazku-gmin-sgo5.pdf

