
Obecni:
l .Anna Schulz -przewodnicząca

2.Wiesław Pietruszak ~z-ca

3 .Maria Biedzińska - sekretarz

4.Halina Mazur" członek

5.Krystyna Żak- członek

ó.Danuta Wiąz- członek

7.Maria Wojtysiak-cztonek
S.Henryk Pieluszczak
oraz zaproszona p. Karolina Piotrowska - burmistrz

Porządek posiedzenia:
l. Powitanie

2. Przedstawienie budżetu gminy Drezdenko na rok 2020 r.
z uwzględnieniem wydatków na rzecz seniorów

3. Przedstawienie propozycji przez Annę Schulz w sprawie
utworzenia karty seniora w Drezdenka

4. Propozycja współpracy z przedstawicielami różnych branż na
rzecz seniorów

5. Dyskusja i wezwanie do przedstawienia propozycji przez
członków rady, ustalenie nowych terminów spotkań

Na wstępie p. Schulz powitała wszystkich zebranych na
posiedzeniu i poprosiła o przedstawienie budżetu na 2020r.
Pani Karolina Piotrowska -burmistrz poinformowała, że nie ma

jeszcze dopiętego budżetu. Wysokość jego wynosi około 94mln.
złotych. Miastu brakuje pieniędzy na 500+ ponieważ, państwo
obciąża gminę za obshigę tego zadania.
Na Opiekę Społeczną trzeba przeznaczyć 30 min. Gmina musi
dołożyć 4 min. Państwo na oświatę przeznacza 11 min złotych, zaś
koszt wynosi 25mln a więc trzeba dołożyć dużo więcej pieniędzy.
Dochód z opłat za śmieci wynosi 5mln złotych, jednak brakuje
l min 200 złotych. To różnica z nieopłaconych przez mieszkańców
należności i wzrostu kosztów z tego wynikających. Szukamy



oszczędności podejmując kolejne kroki, aby wybrać inny tańszy
punkt odbioru śmieci.
Na razie głównym naszym zadaniem jest budowa żłobka.
Przeznaczyliśmy 2,5 mhi złotych na drogę Aleję Piastów.

W budżecie są też pieniądze na salę gimnastyczną
w Niegosławiu, oraz 600 tyś zł na fundusz obywatelski i 600 tyś na
fundusz sołecki.

Pojawiły się zadania .które nie mogą być realizowane przez
gminę.

Gmina chce zwiększyć środki na czystość miasta oraz drobne
inwestycje drogowe.

Pan Wiesław Pietruszak podniósł sprawę utrzymywanie
2 małych szkół w Bielicach 6 uczniów i w Grotowie 7, gdzie
dzieci mogą być dowożone do Drezdenka a gmina zaoszczędziłaby
kilka milionów.
Burmistrz poinformowała zgromadzonych, że przeznaczono na

opiekę społeczną ponad l min złotych.
Większość pieniędzy pójdzie na opiekunki środowiskowe.

Następnie głos zabrała pani Anna Schlutz zaproponowała aby
pracownicy nie zajmowali miejsc przy urzędzie.
W dni powszednie postawić tam parkometry, w sobotę
i w niedzielę parkingi powinny być bezpłatne.
Chcielibyśmy aby miasto Drezdenko przyznało seniorom

kartę na podstawie której, mieliby z tego tytułu zniżki np.
w naszych aptekach, kinie „imprezach kulturabiych lub pracach
remontowych.

Pan Henryk Pieluszczak zwrócił uwagę aby zrobić coś by zebrać
środki na wiejski dom kultury.
Pani Wojtysiak zapytała co dalej z pomieszczeniami w bibliotece.
Pani Burmistrz oznajmiła radzie, że zostanie zakupiony bus dla
seniorów. Wniosek na 88 tyś został złożony do PFRON.
Pan Wiesław Pietruszak zaproponował aby zarząd zebrał się
11 grudnia o godz. 11.00.

Nątym zakończono posiedzenie.
Protokołowała Maria Biedzińska
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