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

z dnia 20 maja 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 20 maja 2016 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 08:30 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 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 XXIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A.Kołwzan dokonał otwarcia XXIV 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. 2016.446) na 

wniosek Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka (pismo stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu). Powitał Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Zastępcę 

Burmistrza A. Kozubaja, Skarbnika Gminy A. Lachowicz, Sekretarza Gminy B. 

Rerusa oraz radnych (listy obecności stanowią załączniki nr 2a, 2b do niniejszego 

protokołu). Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 11 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 porządek obrad, który przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 
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3. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok - 

druk nr 251/16. 

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

lata 2016-2021 - druk nr 252/16. 

5. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Poinformował jednocześnie, że wszystkie zaproponowane zmiany do porządku obrad 

muszą zostać zaakceptowane przez Burmistrza Drezdenka. 

Radni nie wnieśli uwag.  

 
Ad. 3 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok 

- druk nr 251/16. 

Burmistrz Drezdenka M.Pietruszak wyjaśnił, że powodem zwołania sesji jest 

otrzymanie dofinansowania na remont drogi w miejscowości Lipno. Poinformował, że 

dzień 29 maja br. jest ostatecznym terminem podpisania umowy i stąd konieczność 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy. 

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

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 632.940,00 zł na podstawie: 

dochody bieżące: 

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr KO.I.3146.6.5.2016.JH  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych  

w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 632.940,00 zł. 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 632.940,00 zł z przeznaczeniem na: 

wydatki bieżące: 

- koszty związane z wychowanie przedszkolnym w 2016 roku w kwocie 632.940,00 zł. 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

wydatki bieżące: 

- koszty związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz  

na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 

(I okres płatniczy 2016r.) – przeniesienie między paragrafami w kwocie 43,95 zł. 

wydatki majątkowe: 

-„Przebudowa drogi w miejscowości Lipno” 140.000,00 zł. 

Zabezpieczenie środków finansowych jest związane z uzyskaniem dofinansowania  

zprogramu PROW. 

Źródłem pokrycia w/w zadania jest pomniejszenie planu finansowego w zadaniu: 

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

wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego” 

Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach środków na 

programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA  

i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych, która stanowi podstawę do 

podpisania umowy o w/w dofinansowanie. 

- „Przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, A. Piastów w Drezdenku” 10.000,00 zł. 
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Zwiększenie środków związane jest ze zwiększeniem zakresu prac projektowych 

(projekt wymiany sieci wodociągowej z azbestowej na PE) i wyborem wykonawcy 

projektu budowlanego. 

Źródłem pokrycia w/w zadania jest pomniejszenie planu finansowego w zadaniu: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gościm” w kwocie 5.000,00 zł oraz 

„Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości 

Trzebicz” w kwocie 5.000,00 zł. 

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy” 3.000,00 zł. 

Zwiększono zakres placu zabaw. 

Źródłem pokrycia w/w zadania jest pomniejszenie planu finansowego w zadaniu: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gościm”. 

Radny W. Kupczak powiedział, że jest zdecydowanie za tym, aby remontować drogi 

na terenie gminy Drezdenko. Przypomniał, że kilkakrotnie wspominał o tym, aby 

pojawiające się oszczędności przeznaczyć na ścieżkę i chodniki w Trzebiczu lub 

remont dróg w Trzebiczu Nowym. Zauważył, że nie jest właściwym kierunkiem 

zabieranie środków, które zostały przeznaczone na konkretne zadanie. Dodał, że są 

inne możliwości a wspomniane działanie jest negatywnie odbierane przez 

społeczeństwo. Powiedział, że zaistaniała dziwna sytuacja, że potrafi się znaleźć 

200.000 zł. dla Zarządu Dróg Wojewódzkich a teraz zabiera się środki z inwestycji  

w Trzebiczu, aby sfinansować remont drogi w Lipnie. Zadeklarował, że będzie 

głosował przeciwko, gdyż odbija się to negatywnym echem. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj wyjaśnił, że środki przesuwane są tam gdzie jest 

możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Dodał, że środki te nie zostały zabrane, 

gdyż przetargi na zadania w Trzebiczu, Rąpinie i Gościmiu już się odbyły i pozostały 

oszczędności poprzetargowe. Zastępca Burmistrza poinformował, że sołtys Trzebicza 

Nowego planuje rozbudowę terenu rekreacyjnego, na którą zabrakło środków stąd też 

dokłada się również do tego zadania z oszczędności poprzetargowych. 

Radny W. Kupczak przypomniał, że chodnik po drugiej stronie ul. Kolejowej  

w Trzebiczu miał być wykonany w poprzedniej kadencji a do tej pory nie został 

zrobiony. Dodał, że jeśli wszystkie inwestycje będą przesuwane na rok wyborczy to 

takie działanie nie będzie dobrze odbierane przez wyborców. 

Sołtys Trzebicza Nowego Grażyna Bedla poprosiła o interwencję w sprawie naprawy 

głównych dróg w Trzebiczu Nowym. Uzasadniając swoją prośbę powiedziała, że tymi 

drogami dojeżdżają rowerami starsi mieszkańcy miejscowości na przystanek 

autobusowy. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że niemożliwym jest, aby wszystkie 

zadania zaplanowane w programie wyborczym, zrealizować w ciągu jednego roku. 

Przypomniał, że kadencja trwa cztery lata i skoro deklarowane zadania rozplanowane 

są na te lata to w roku wyborczym ¼ programu wyborczego będzie realizowana. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że ludzie mówią różne rzeczy 

np. że 1,5 roku po wyborach samorządowych rozpoczyna się kampania wyborcza. A. 

Kołwzan dodał, że jeżeli pojawia się szansa na zdobycie środków zewnętrznych do 

naszych środków to należy zrobić wszystko, aby te środki przyjąć. Zauważył, że jeżeli 

przesuwane środki pozostały z oszczędności po przeprowadzonych już przetargach, 
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wówczas nie ma najmniejszego problemu. Przypomniał sytuację z poprzednich 

kadencji, kiedy wielokrotnie zabierane były środki przeznaczone na modernizację 

Placu Kościelnego, bo pojawiały się możliwości dofinansowania do innych zadań, a 

jednak inwestycja została zakończona.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok 

(projekt stanowi załacznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIV/250/2016  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok (uchwała 

stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

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

na lata 2016-2021 - druk nr 252/16. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz powiedziała, że WPF jest integralną częścią uchwały 

budżetowej. Dodała, że wprowadzone zmiany związane są z dofinansowaniem 

otrzymanym z PROW-u na przebudowę drogi w miejscowości Lipno. Dodała, że w 

przedsięwzięciach widnieje zapis dotyczący kwoty powyższego zadania - 683.159,000 

zł. 

Głosowano w sprawie: 

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

lata 2016-2021 (projekt stanowi załacznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIV/251/2016  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2016-2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 5 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

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

sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
/-/ Adam Kołwzan 

 


