
UCHWAŁA NR XXVIII/271/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku kostki 
brukowej, pochodzącej z rozbiórki remontowanej drogi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym (t.j. z 2016 r. Dz. 
U. poz. 446.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1446 ze zm.) oraz Uchwały nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 
2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

uchwala się , co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku przy Placu 
Kościelnym 2, kostki brukowej w ilości 700m2, pochodzącej z rozbiórki remontowanej drogi ul. Podgórnej w 
Drezdenku.

§ 2
Przekazanie mienia, o którym mowa w §1, nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 
Burmistrzem Drezdenka a Proboszczem Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku (załącznik nr 1 – 
projekt porozumienia) oraz protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 2 –  protokołu zdawczo-
odbiorczego).

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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U z a s a d n i e n i e 

 

Zgodnie z art. art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o  samorządzie  gminnym (t.j. z 

2016 r. Dz. U. poz. 446.)  do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie 

uchwał w sprawach majątkowych gminy.  

W celu zachowania walorów poprzedniej zabudowy, a w szczególności dróg w obszarze 

objętym ochroną konserwatorską, wskazane jest wsparcie Parafii, poprzez przekazanie kostki 

brukowej z rozbiórki. Kostka brukowa zostanie na nowo ułożona wokół plebanii, która 

znajduje się przy Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego – Plac Kościelny 2 w Drezdenku. 

Stara, zabytkowa kostka, znajdzie godne dla siebie miejsce, podkreślając, że zarówno kościół 

jak i plebabnia położone są na tym obszarze. 
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                                                                                                         Załącznik nr 1  
                                                                                                                                     do Uchwały Nr XXIII/271/2016 

                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Drezdenku 
                                                                                                                    z dnia 13 lipca 2016 

 
 

POROZUMIENIE 
w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych na utwardzenie terenu 

 
zawarte w dniu ………………………………… 
 
pomiędzy 
 
Gminą Drezdenko, reprezentowaną przez 

Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aleksandry Lachowicz 

a 

Parafią p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, reprezentowaną przez 

Proboszcza ks. Dariusza Kaczyńskiego 
 
o treści następującej: 
 

§1 
1. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad nieodpłatnego przekazania kostki brukowej na 

utwardzenia terenu położonego wokół plebanii przy Placu Kościelnym 2. 
2. Podstawą przekazania, o którym mowa w pkt. 1 jest Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr 

XXIII/271/2016 z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Parafii p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Drezdenku, kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki remontowanej drogi. 

 
 

§2 
Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji inwestycji. 
 

§3 
1. Gmina Drezdenko przekaże nieodpłatnie Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku kostkę 

brukową będącą własnością Gminy Drezdenko. 
2. Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku przekazaną kostkę brukową wykorzysta do utwardzenia 

terenu wokół plebanii. 
3. Przekazanie kostki brukowej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 

§4 
Kostka brukowa zostanie przyjęta przez Parafię p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku w trakcie trwania 
inwestycji określonej w §1 niniejszego porozumienia i przetransportowana z miejsca jej składowania na plac 
budowy przez wykonawcę wyłonionego do przeprowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą  prawo 
zamówień publicznych. 
 

§5 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności, formy 
pisemnej. 
 

§6 
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 

Id: 7D3CC9B5-929C-4D6A-8DE4-4B32C8C99A0D. Uchwalony Strona 1



§7 
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

……………………………………………………… 

Proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku 

…………………………………………………………… 

Burmistrz Drezdenka 

  

 

 

 

………………………………………………………… 

Skarbnik Gminy 
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                                                                                                            Załącznik nr 2 
                                                                                                                                         do Uchwały Nr XXIII/271/2016  

                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Drezdenku 
                                                                                                                         z dnia 13 lipca 2016r. 

 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 

Spisany dnia ………………………………. w sprawie nieopłatnego przekazania kostki brukowej na utwardzenie terenu 
położonego wokół plebanii przy Placu Kościelnym 2. 
 
Strona przekazująca: Gmina Drezdenko reprezentowana przez: 
Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aleksandry Lachowicz 

Strona przyjmująca: Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, reprezentowaną przez: 
Proboszcza ks. Dariusza Kaczyńskiego 
 
 

§1 
Podstawą przekazania jest Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXIII/271/2016 z dnia 13 lica 2016 w 
sprawie nieodpłatnego przekazania Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego  
w Drezdenku, kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki remontowanej drogi. 
 

§2 
Przedmiotem przekazania jest kostka brukowa na utwardzenia terenu położonego wokół plebanii przy Placu 
Kościelnym 2. 
 

§3 
Gmina Drezdenko przekazuje, a Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku przyjmuje kostkę brukową. 
 

§4 
Niniejszy protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEKAZUJĄCY 

 

 

…………………………………………………. 

PRZYJMUJĄCY 

 

 

…………………………………………………….. 
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