
1 
 

Protokół Nr IX.2015 
z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 6 lipca 2015 roku 
 

Obrady rozpoczęto 6 lipca 2015 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 16:15 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych. 

Obecni: 

1. Karol Chyba 

2. Michał Czekajło  

3. Katarzyna Czerwińska  

4. Edward Dasiukiewicz  

5. Sebastian Dukaczewski  

6. Krzysztof Jaśków  

7. Adam Kołwzan  

8. Mariola Kruk  

9. Dariusz Krysa  

10. Waldemar Kupczak  

11. Henryk Majzlik  

12. Dariusz Paluszkiewicz  

13. Krzysztof Siuda  

14. Mariusz Suchecki  

15. Włodzimierz Zarzyński 

 
Ad. 1  

Otwarcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia IX 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, Skarbnika Gminy A. Lachowicz Sekretarza Gminy B. Rerusa, 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Zbigniewa 

Śpiewaka i radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 12 radnych, co stanowi 

quorum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały.  

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Poinformował jednocześnie, że 
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wszystkie zaproponowane zmiany do porządku obrad muszą zostać zaakceptowane 

przez Burmistrza Drezdenka. 

Radni nie wnieśli uwag.  

 
Ad. 3 
Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania - druk nr 81/15. 

Sekretarz Gminy B. Rerus poinformował, że postanowieniem Prezydenta RP z dnia 

17 czerwca br. na dzień 6 września 2015 roku zarządzone zostało referendum 

ogólnokrajowe. Dodał, że w związku z powyższym wystosowano prośbę do Prezesa 

Szpitala Powiatowego w Drezdenku o możliwość utworzenia tzw. obwodu 

odrębnego. B. Rerus powiedział, że uzyskano zgodę prezesa szpitala na utworzenie 

odrębnego obwodu głosowania nr 14 z informacją, że na dzień sporządzania 

odpowiedzi w szpitalu przebywają 72 osoby, które mogłyby głosować. 

Sekretarz Gminy poinformował, że wskutek rozmów z Komisarzem Wyborczym  
w Gorzowie Wlkp. został przedstawiony radnym poprawiony projet uchwały. Dodał, 
że różnica polega na wykreśleniu paragrafu, który został przepisany wprost  
z Kodeksu Wyborczego. B. Rerus powiedział, że zdaniem Komisarza Wyborczego 
zapis ten powinien być uwzględniony w uchwale, jednak zasady techniki 
prawodawczej mówią jednoznaczenie, że nie powinno się w aktach prawnych 
niższego rzędu cytować ustaw. 
Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania - druk nr 81/15 

(projekt stanowi załacznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr IX/81/2015  

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania (uchwała stanowi 

załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drezdenko na lata 2012-2016 

- druk nr 82/15. 

Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami i Rolnictwa Z. Śpiewak  

poinformował, że na terenie gminy jest duża grupa osób, która ma zaległości  

w opłatach z tytułu najmu lokali mieszkalnych z powodu trudnych warunków 

materialnych. Dodał, że w związku z powyższym Burmistrz Drezdenka proponuje 

wprowadzenie zmiany w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Drezdenko na lata 2012-2016. Powiedział, że przyjęcie 

zaproponowanej w §8 zmiany upoważni Burmistrza do wydania zarządzenia 

umożliwiającego wprowadzenie programu odrabiania należności czynszowych. 

Dodał, że zadłużenie na koniec maja br. wynosiło ponad 1mln.890 tyś. zł. z czego  

tytułu czynszów ok. 500.000 zł. (pozostała część to inne opłaty np. za wodę). 
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Radny M. Czekajło zapytał na jakiej zasadzie miałoby się odbywać odrabianie 

zaległości czynszowych oraz w ciągu ilu lat zadłużeni mają szanse spłacić swoje 

zaległości. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że zaległości powstały w ciągu kilku ostatnich lat. 

Dodał, że w związku z tym spłacenie zadłużenie nie jest możliwe w krótkim okresie 

czasu. M. Pietruszak powiedział, że skuteczność egzekwowania należności 

czynszowych wzrosła dzięki działaniom kancelarii adwokackiej Zygmunta 

Horodyskiego. Burmistrz Drezdenka poinformował, że część osób zalegających  

z opłatami wyszła z inicjatywą uregulowania należności w inny sposób niż pieniężny 

np. poprzez odpracowanie. Dodał, że są to ludzie niezamożni, korzystający z pomocy 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Burmistrz poinformował, że po konsultacjach  

z mecenasem Z. Horodyskim powstał projet uchwały zmieniający wieloletni program 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym, pozwalający na możliwość odrobienia 

zaległości pracą na rzecz miasta. Zadeklarował, że przygotowane zarządzenie 

zostanie przedstawione radnym. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drezdenko na lata 2012-2016 - 

druk nr 82/15 (projekt stanowi załacznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr IX/82/2015  

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drezdenko na lata 2012-2016 

(uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok 

- druk nr 83/15. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz przedstawiła projekt uchwały informując, że: 

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 193.006,00 zł: 

dochody bieżące: 

- zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 19 czerwca 2015 roku pomiędzy 

Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a Gminą Drezdenko na prowadzenie Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie w kwocie 5.750,00, 

- odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia stanowiącego własność Gminy – 

dotyczy uszkodzonego słupa i oprawy oświetleniowej przy ul. Leśnej 1 w Trzebiczu  

w kwocie 5.700,00, 

- odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia stanowiącego własność Gminy – 

dotyczy uszkodzonego budynku i mienia Sali wiejskiej w miejscowości Drawiny 28 

podczas pożaru w kwocie 26.566,00, 
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dochody majątkowe: 

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

wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 154.990,00 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 654.306,00 zł 

wydatki bieżące z przeznaczeniem na: 

- koszty związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  

w Goszczanowie w kwocie 5.750,00, 

- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia dotyczy słupa i oprawy 

oświetleniowej przy ul. Leśnej 1 w Trzebiczu w kwocie 5.700,00, 

- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia dotyczy budynku i mienia 

Sali wiejskiej w miejscowości Drawiny 28 podczas pożaru w kwocie 26.566,00, 

- koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego w Starych Bielicach 

wykonywanych w ramach zadań jednostki Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w kwocie 

28.900,00, 

- koszty remontu szatni Stadionu Miejskiego w ramach zadań jednostki Hali 

Sportowo-Rehabilitacyjnej w kwocie 15.400,00, 

- dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach 

publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 382.000,00, 

- promocja Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej podstrefa Drezdenko  

w kwocie 10.000,00, 

- koszty związane z aktualizacją już opracowanego w 2009 roku Lokalnego 

Programu Rewitalizacji miasta Drezdenka na lata 2014-2020 celem uzyskania dotacji 

z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 25.000,00, 

Konieczność wykonania aktualizacji planu wynika z nowych wytycznych Ministra  

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ubiegania się o środki pomocowe w ramach 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Lokalny Program Rewitalizacji jest to wieloletni program działań w sferze społecznej, 

ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, 

zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz 

stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie 

planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 

rewitalizacji. 

Uzyskanie powyższych środków pozwoli miastu podjąć kompleksowe działania 

rewitalizacyjne, które będą zapisane w przytoczonym dokumencie. 

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: 

- „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko” 

154.990,00 

Deficyt w wysokości 461.300,00 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 
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- koszty związane z utrzymania Internetu dla osób wykluczonych w kwocie 3.400,00 

- koszty związane z wydatkami jednostki MGZO do prawidłowego jej funkcjonowania 

w kwocie 25.978,00 

- koszty na obsługę geodezyjną w kwocie 10 .000,00 

- koszty związane z konserwacją rowu oraz oczyszczeniem rurociągu 

odwadniającego budynek mieszkaniowy położony w Drezdenku ul. Kolejowa 1  

w kwocie 15.000,00 

Wydatki majątkowe 

dokonano przeniesienia kwoty 30.000,00 z zadania:- „Modernizacja stadionu 

miejskiego Drezdenko” na zadanie: -„ Przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku” 

Założenia i uzgodnienia do zmian budżetu przyjętego Uchwałą nr VIII/77/2015 Rady 

Miejskiej w Drezdenku z 17.06.2015 roku było zadanie „Przebudowa basenu 

miejskiego w Drezdenku” natomiast pismem Referatu Inwestycji i Zamówień 

Publicznych z dnia 15.06.2015 ujęto mylnie nazwę zadania ”Modernizacja stadionu 

miejskiego Drezdenko”, wobec powyższego należy dokonać stosownych zmian. 

Radny M. Czekajło zapytał o schronisko młodzieżowe w Goszczanowie i na czym 

polega jego funkcjonowanie. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak odpowiedział, że co roku jest dotacja ze 

starostwa na to schronisko. Skarbnik Gminy A. Lachowicz dodała, że jest to zadnie 

powiatu, natomiast kilka lat temu Rada Miejska w Drezdenku uchwałą przyjęła to 

zadanie jako do wykonania przez szkoły. Poinformowała, że w Szkole Podstawowej 

w Goszczanowie w okresie letnim przebywają dzieci. 

Radny D. Paluszkiewicz poprosił o przybliżenie pozycji „dotacja celowa z budżetu jst 

udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

w kwocie 382.000,00”. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że kwota ta przeznaczona jest przede 

wszystkim na kluby sportowe. Dodał, że najprawdopodobniej dojdzie jeszcze jeden 

klub ze Starych Bielic prowadzący działalność jako organizacja pożytku publicznego. 

Radny S. Dukaczewski zapytał: 

1)  czy kwota 15.400,00 przeznaczona zostanie tylko na sprzęt dostarczający 

ciepłą wodę, 

2)  czy kwota 10.000 zł. jest wystarczającą na promocję Kostrzyńsko-Słubickiej 

Strefy Ekonomicznej podstrefa Drezdenko, 

3) co oznacza termin „prawidłowe funkcjonowanie” MGZO związany z wydatkami  

w kwocie 25.978,00. 

M. Pietruszak powiedział, że kwota 15.400,00 przeznaczona zostanie na 

umożliwienie korzystania z ciepłej wody w szatni przy stadionie. 

Odpowiadając na drugie pytanie radnego burmistrz poinformował, że nie jest to 

jedyny element promocji. Przypomniał, że RM przegłosowała również przyjęcie 

środków na współpracę z TVP Gorzów Telewizją Regionalną, dzięki czemu 

Drezdenko co miesiąc jest obecne w Lubuskim Raporcie Gospodarczym. Powiedział, 

że w programie tym Drezdenko jako jedna z trzech gmin promowana jest jako 

„Drezdenko Twój partner w biznesie”. M. Pietruszak powiedział, że kwota 10.000 zł 
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zostanie przeznaczona na folder promocyjny oraz przygotowanie prezentacji łacznie 

ze sporym ekranem w gabinecie Burmistrza dla potencjalnych gości ze środowisk 

biznesowych i poza biznesowych, którzy mają wpływ na pozyskanie inwestorów. 

Skarbnik Gminy odpowiadając na trzecie pytanie radnego S. Dukaczewskiego 

poinformowała, że kwota ta została zaoszczędzona na wynagrodzeniach i zakupach 

a przeznaczona zostanie na usługi internetowe wynikające z zawartych umów oraz 

brakujące środki w Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Radny M. Suchecki w związku z ogromnymi kosztami podlewania boiska w Starych 

Bielicach zapytał czy w przypadku niezorganizowania się drużyny jest jakiś plan 

wykorzystania tego boiska. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że koszt utrzymania boiska m.in. 

nawożenia oraz podlewania boiska w Starych Bielicach jest wysoki. Dodała, że kwota 

ponad 20.000 zł. jest oszacownaną przez Dyrektora Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, 

ale nie oznacza to, że tyle zostanie wydane. Burmistrz dodał, że w pewnym 

momencie zaistniało realne zagrożenie, że rozłożona na boisku trawa bez 

odpowiedniego nawodnienia nie będzie w stanie rosnąć, stąd  należało podjąć 

szybkie działania związane z uniknięciem tego typu problemu. M. Pietruszak 

powiedział, że w związku z tak wysokimi kosztami nawadniania boiska należy 

rozważyć możliwość stworzenia ujęcia wody (studni). 

Radny D. Krysa zaproponował, aby w przypadku gdyby drużyna ze Starych Bielic nie 

zarejstrowała się w Gorzowskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, boisko w Starych 

Bielicach wykorzystywane było przez pozostałe kluby z gminy Drezdenko jako boisko 

zapasowe. 

Burmistrz przychylił się do propozycji radnego zwracając jednak uwagę na czas 

niezbędny do całkowitego ukorzenienia się trawy. 

Radny K. Siuda zapytał czy na etapie projektowania boiska w Starych Bielicach 

sprawdzane były parametry związane z zapotrzebowanie na wodę. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że dobry projektant niekoniecznie musiał się 

orientować w PGKiM jak wykonać projekt, bo zapewne podejmując się tego typu 

sprawy wiedział do robi. Dodał, że skoro okazało się, że teren ten potrzebuje tak 

ogromne ilości wody to należy zastanowić się nad alternatywnym rozwiązaniem. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok - 

druk nr 83/15 (projekt stanowi załacznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr IX/83/2015  

w sprawie s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok 

(uchwała stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 6 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2015-2021 - druk nr 84/15. 

Skarbnik Gminy A. Lachowiecz powiedział, że tradycyjnie Wieloletnia Prognoza 
Finansowa jest związana ze zmianami budżetu. Poinformowała, że  
w przedmiotowym projekcie została zmieniona kwota wolnych środków, która 
zwiększyła deficyt oraz zostały uaktualnione dochody i wydatki. 
Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

lata 2015-2021  (projekt stanowi załacznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr IX/84/2015  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2015-2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 7 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

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

sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
            Adam Kołwzan 

 


