
Protokół Nr XXX.2016 
z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 28 września 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 28 września 2016 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:50 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych Rady Miejskiej w Drezdenku. 

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 XXX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał Starostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  

E. Tyranowicza, radnych powiatowych, przybyłych gości, laureatów, stypendystów 

wraz z rodzicami, Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza 

Drezdenka A. Kozubaja,  Sekretarza Gminy B. Rerusa,  Skarbnika Gminy A. 

Lachowicz (lista obecności stanowi załącznik nr 1b do protokołu), radnych (lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), sołtysów (lista 

obecności sołtysów stanowi załacznik nr 1a do protokołu) i wszystkich obecnych na 

posiedzeniu. Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 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 odczytał porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

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

prawomocności obrad. 



2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom, którym przyznano stypendia 

edukacyjne. 

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku. 

5. Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i 

sołtysów Gminy Drezdenko. 

7. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami gminy Drezdenko dotyczących projektów statutów sołectw - druk nr 

276/16. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko - druk nr 277/16. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok - druk nr 278/16. 

10. Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej - druk nr 279/16. 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości - 280/16. 

12. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 

281/16. 

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących  

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - druk 

nr 282/16. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 283/16. 

15. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia kategorii dróg gminnych publicznych dróg 

zamiejskich, wewnętrznych - druk nr 284/16. 

16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu 

"Puszcza Drawska" - druk nr 285/16. 

17.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku kościół filialny p.w. Matki Boskiej 

Szkaplerznej w Lubiewie – druk nr 286/16. 

18. Informacje. 

19. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby punkt 8 został 

przeniesiony jako punkt 4. Propozycję swoją umotywował faktem, że nie ma 

potrzeby, aby panowie referujący prezentację w sprawie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drezdenko czekali tak długo na swój temat. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak upewnił się, że projekt uchwały w sprawie 

udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Drezdenku kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Lubiewie 

został formalnie dodany do porządku obrad. 



Przewodniczący RM potwierdził fakt dodania punktu wspomnianego przez 

Burmistrza do porządku obrad. 

Porządek obrad po zmianach: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom, którym przyznano stypendia 

edukacyjne. 

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko - druk nr 277/16. 

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku. 

6. Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i 

sołtysów Gminy Drezdenko. 

8.Projekt uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami gminy Drezdenko dotyczących projektów statutów sołectw - druk nr 

276/16. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok - druk nr 278/16. 

10. Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej - druk nr 279/16. 

11.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości - 280/16. 

12. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 

281/16. 

13.Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących  

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - druk 

nr 282/16. 

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 283/16. 

15. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia kategorii dróg gminnych publicznych dróg 

zamiejskich, wewnętrznych - druk nr 284/16. 

16.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu 

"Puszcza Drawska" - druk nr 285/16. 

17.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku kościół filialny p.w. Matki Boskiej 

Szkaplerznej w Lubiewie – druk nr 286/16. 

18. Informacje. 

19. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła zmiany do 

porządku obrad. 

 



Ad. 3 

Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom, którym przyznano stypendia 

edukacyjne. 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty E. Pręt poinformował, że jak co roku na 

sesji wrześniowej ma przyjemność wręczenia stypendiów edukacyjnych uczniom 

szkół podstawowych i gimnazjów. 

Dyrektor MGZO poprosiła o wystąpienie uczniów wraz z rodzicami, którym przyznano 

stypendia edukacyjne oraz przedstawiła ich osiągnięcia.  

Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak wręczył następującym uczniom i (lub) ich 

rodzicom listy gratulacyjne: Janowi Lesiak byłemu uczniowi Gimnazjum nr 2 im.  

H. Sienkiewicza w Drezdenku (laureat konkursu geograficznego, finalista konkursu 

historycznego, społecznik), Markowi Kołwzanowi byłemu uczniowi Gimnazjum nr 2 

im. H. Sienkiewicza w Drezdenku (finalista konkursu matematycznego, finalista 

konkursu z języka polskiego), Mateuszowi Krysa uczniowi Szkoły Podstawowej nr 1 

im. J. Korczaka w Drezdenku (laureat konkursu matematycznego).  

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minutową przerwę  

w obradach. 

 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko - druk nr 277/16. 

Kierownik Referatu Budownictwa Regina Netyks poinformowała, po ponad dwuletniej 

pracy nad studium i pomimo wielu przeszkód, udało się zakończyć studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko. 

Dodała, że dzięki temu dokumentowi można mówić o rozwoju gminy, kierunkach,  

przestrzeni, urbanistyce. Autorami studium jest dr Paweł Szumigała oraz Łukasz 

Ginko. R. Netyks powiedziała, że studium nie jest prawem miejscowym, ale w pewien 

sposób wiąże wszystkie decyzje, które później są wydawane, gdyż każdy plan 

miejscowy musi być zgodny ze studium.  

Autor projektu P. Szumigała podziękował za zmianę porządku oraz powitał 

wszystkich obecnych na sali obrad. Powiedział, że ma do przekazania dwie 

wiadomości – dobrą i złą. Dobra jest taka, że gmina Drezdenko jest pięknym 

obszarem oraz bardzo atrakcyjnym regionem turystycznym. Zła wiadomość 

przekazana przez P. Szumiagałę jest taka, że gmina ma wiele uwarunkowań, które  

w dużym stopniu hamują rozwój przestrzenny, są to przede wszystkim wszelkie 

obszary ochrony przyrody i krajobrazu. P. Szumigała poinformował, że jedyną 

enklawą, która nie jest objęta żadnymi formami ochrony przyrody ani strefą zalewową 

jest tylko obszar Niegosławia. Dodał, że w skali Gminy jest to jeden obszar 

zurbanizowany. Autor projektu poinformował, że omawiany problem w dużym stopniu 

będzie hamował rozwój Gminy, ale mimo to w przedstawionym dokumencie udało się 

zapisać te obszary rozwoju, które będą kontynuowały rozwój przestrzenny zarówno 

w sferze mieszkaniowej jak i infrastruktury przemysłowej i turystycznej. 

P. Szumigała poinformował, że przedstawiony dokument przeszedł całą procedurę 

legislacyjną czyli uzyskał wymagane prawem uzgodnienia. Dodał, że przyczyną 



powstania tego dokumentu były zmiany w ustawach, które narzuciły obowiązek 

wprowadzenia nowy system systemu terenów zalewowych oparty na bardzo 

precyzyjnej technice mierzenia ziemi i miejsc zalewowych. Autor projektu powiedział, 

że gmina Drezdenko jest w tej materii szczególna, gdyż struktura zalewów jest 

bardzo skomplikowana ze względu na ukształtowanie terenu. P. Szumigała 

poinformował, że najważniejszymi kierunkami, które zostały zapisane w omawianym 

dokumencie: 

1) zmiana przeznaczenia terenów w samym mieście Drezdenko, która umożliwia 

większy rozwój funkcji usługowych;  

2) korekta dla obrębu Radowo, który został zaktualizowany pod katem już 

wykonanego planu miejscowego; 

3) w każdym ośrodku zurbanizowanym zostały ujęte obszary rozwojowe w postaci 

nowych enklaw budowy mieszkaniowej, miejscach w których występuje rozwój 

przemysłu i infrastruktury; 

4) zostały uwzględnione te wymagania, które narzucają ustawy. 

Współautor projektu Ł. Ginko dodał, że studium zostało unowocześnione za pomocą 

technologii cyfrowej. 

Sołtys sołectwa Górzyska Zbigniew Czajkowski przypomniał, że kiedyś padła 

propozycja, aby o potrzebie wyłączenia obrębu wiosek z obszaru „Natury 2000”, aby 

była możliwość budowy mieszkaniowej bez dodatkowych procedur. Dodał, że do tej 

pory nic się nie zmieniło. 

Kierownik Referatu Budownictwa tut. Urzędu R. Netyks poinformowała, że obszar 

„Natura 2000” nie przeszkadza w rozwoju, natomiast przeszkodą są obszary 

chronionego krajobrazu, które wpływają na to, że jest bardzo dużo zakazów również 

na terenie wiosek. Poinformowała, że podczas wczorajszego posiedzenia komisji 

Rada Miejska negatywnie zaopiniowała wniosek Marszałka  Województwa 

Lubuskiego o powiększenie obszarów chronionego krajobrazu w kwestii Puszczy 

Drawskiej. Podsumowując powiedziała, że na obszar „Natura 2000” Gmina nie ma 

wpływu.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/276/2016  

sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 

 

 

 

 



Ad. 5 

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku (informacja  

z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 6 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Grażyna Bedla 

- Waldemar Kupczak 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Edward Dasiukiewicz  

- Michał Czekajło  

- Dariusz Krysa 

- Mariusz Suchecki 

- Katarzyna Czerwińska 

- Sylwia Teresiak 

- Danuta Saj 

- Paulina Pieluszczak-Suchodolska 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla zwróciła uwagę na potrzebę położenia nowego 

dywanika asfaltowego w Trzebiczu Nowym oraz zainstalowania trzech małych 

progów zwalniających (jeden przy ścieżce rowerowej oraz przy przystankach). 

Radny W. Kupczak ponowił  interpelację w sprawie przesunięcia środków, które 

ewentualnie pozostaną w budżecie pod koniec roku, na wykonanie drugiego 

chodnika w Trzebiczu na ul. Kolejowej oraz dokończenie płytami ażurowymi drogi  

w Trzebiczu Nowym (za remizą w stronę lasu). 

Radny D. Paluszkiewicz po raz kolejny zapytał na jakim etapie są remonty dróg 

gminnych. Zauważył, że zbliża się koniec roku a na wsiach szczególnie w okolicach 

Przeborowa i Drawin nic się nie dzieje. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1. Zauważył, że w dalszym ciągu nie jest wykaszana skarpa na osiedlu Mickiewicza. 
2. Zwrócił uwagę na zły stan techniczny zabytkowych kopuł na cmentarzu 

komunalnym w Drezdenku.   

Radny M. Czekajło: 

1. Zapytał kiedy zostaną podłączone lampy przy ul. Podgórnej. 
2. Poinformował, że w dniu wczorajszym został złożony wniosek mieszkańców ul. 

Kołłątaja w sprawie jej remontu. Potwierdził potrzebę wykonania pilnej 
modernizacji. 

3. Zapytał o koszt remontu ul. Słonecznej – od ul. Poznańskiej do ul. Piłsudskiego. 
Zauważył, że stan tej nawierzchni jest katastrofalny. 

4. Nawiązując do wypowiedzi burmistrza na posiedzeniu komisji, że współpraca 
między powiatem a gminą jest „nijaka” zapytał jak zdaniem burmistrza ma ona 
wyglądać. 



5. Zwrócił uwagę na zły stan techniczny chodnika przy ul. Marszałkowskiej. 
Radny D. Krysa zwrócił się do burmistrza z postulatem, aby przy konstruowaniu 
budżetu na 2016 rok jak najwięcej środków przeznaczyć na remonty dróg i 
chodników na terenie gminy. 
Radny M. Suchecki: 
1. Przypomniał o konieczność odmalowania przystanków w Grotowie. Dodał, że ich 

stan jest fatalny. 
2. Poinformował, że mimo zakończenia inwestycji dotyczącej doprowadzenia 

światłowodu do szkoły w Grotowie w dalszym ciągu w SP Grotów nie ma 
połączenia z internetem. 

3. Podziękował Staroście Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za wylanie dywanika 
asfaltowego w nawierzchni drogi łączącej Rąpin z Marzeninem. Przypomniał, że 
podczas sesji czerwcowej wicestarosta deklarował wykonanie zjazdu na boisko w 
Rąpinie. Poinformował, że dziwnym jest iż pozostały z remontu asfalt został 
wylany do lasu w „pierwszą lepszą dziurę”. 

Radna K. Czerwińska zapytała kiedy zostaną naprawione drogi gruntowe w Starych 
Bielicach a szczególnie łączące Chełst ze Starymi Bielicami. 
Sołtys Zagórza S. Teresiak: 
1. W związku z faktem, że Związek Wędkarski podjął się odłowienia padniętych ryb 

z terenu jeziora zapytała czy jest możliwość ustalenia terminu granicznego do 
zakończenia tych prac. 

2. Poprosiła o zdementowanie lub potwierdzenie plotki dotyczącej możliwości 
zamknięcia mostu przy ul. Niepodległości. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 
1. Zapytała czy w związku z wejście reformy oświaty wiadomym jest jaki będzie to 

koszt dla Gminy Drezdenko.  
2. Zarzuciła Staroście Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, że podczas prac na 

projektem remontu drogi Gościm-Lubiatów Sołtyski Gościmia i Lubiatowa nie 
zostały zaproszone do współpracy. Dodała, że mieszkańcy obu sołectw chcieli, 
aby w projekcie została zawarta ścieżka rowerowa. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 
1. Powróciła do sprawy wód odpływowych na ul. Mostowej w Trzebiczu 

przypominając, że na sesji RM, która odbyła się w czerwcu br. burmistrz 
deklarował, że problem zostanie rozwiązany. Zapytała kiedy to nastąpi. 

2. Zauważyła, że tkanina, która zasłania zagrzybioną ścianę w sali wiejskiej  
w Trzebiczu są już zszarzałe i należałoby je zdjąć a ściana w dalszym ciągu nie 
została doprowadzona do porządku. 

3. Zapytała czy planowane jest na ten rok zamontowanie oświetlenia przy 
transformatorze oraz przy drodze dojazdowej do posesji nr 30 przy ul. 
Żymierskiego w Trzebiczu. 

Zastępca Burmistrza Andrzej Kozubaj wrócił do interpelacji, którą złożył na sesji 
czerwcowej Sołtys Kosina Andrzej Zych (nieobecny na dzisiejszej sesji RM) 
dotyczącej informacji w sprawie sprzedaży boiska w Kosinie i podzielenia terenu na 
działki budowlane. Dodał, że Sołtys obiecał, że do sprawy powróci jednak tego nie 
uczynił. W związku z tym, aby nie pozostało wrażenie, że ktoś popełniał jakieś 
przestępstwa Zastępca Burmistrza zacytował odpowiedź, którą otrzymał Sołtys 
Kosina w tej sprawie: „Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy  
w Gorzowie Wlkp. odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji 
dotyczącej sprzedaży działek położonych w obrębie Kosin uprzejmie informuje, że 
nieruchomości te zostały sprzedane 30 grudnia 1993 r. 28 marca 2007 r.  



w przetargach nieograniczonych. W celu uzyskania informacji o nabywcy prosimy  
o zwrócenie się ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.” 
 
Ad. 7 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego odpowiadając na zarzut Sołtys 

Lubiatowa D. Saj poinformował, że dużo czasu zostało poświęcone na konsultacje 

społeczne z mieszkańcami odnośnie drogi w samej wiosce jednak okazało się, że 

niemal w ostatnim dniu projektanci oznajmili, że ze względu na problem  

z odprowadzeniem wód nie są w stanie wykonać projektu. Dodał, że w związku z tym 

władze powiatu zostały postawione przed dylematem co dalej robić, gdyż wiadomym 

było, że projektu na całą wieś nie będzie. Starosta wyjaśnił, że z uwagi na zaistniałą 

sytuację zaproponowano, aby szybko wykonać projekt odcinka Gościm (od ośrodka 

rehabilitacyjnego) do Lubiatowa w ramach remontu, którego koszt opiewa na kwotę 5 

mln. zł. Dodał, że w ramach zgłoszenia przebudowy tego odcinka na projekt ścieżki 

rowerowej nie było czasu. W kwestii ścieżki rowerowej E. Tyranowicz zaproponował 

przystąpienie do pracy z Burmstrzem Drezdenka by ustalić, gdzie na terenie gminy 

Drezdenko należy wybudować ścieżki rowerowe. Dodał, że należałoby połączyć 

ścieżki rowerowe budowane przez Gminę i przez Powiat. 

W odpowiedzi na interpelację radnego M. Sucheckiego Starosta Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego poinformował, że są plany na zrobienie nawierzchni od 

boiska tj. ok. 0,5 km łącznie z tym podjazdem. Poprosił jednocześnie o wskazanie 

gdzie firma wykonująca zadanie wywiozła pozostały asfalt do lasu.  

Odpowiadając na pytanie radnego M. Czekajło odnośnie współpracy Gminy  

z Powiatem Starosta ocenił ją jako dobrą. Dodał, że współpraca między urzędami 

zawsze ma wiele płaszczyzn, ale zawsze dyskusje kończą się jasnymi ustaleniami. 

E. Tyranowicz wyjaśnił, że zarówno Starostę jak i Burmistrza najbardziej interesują 

kwestie związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym, stażami 

pożarnymi, ale również gospodarka. E. Tyranowicz powiedział, że osobiście ma 

pewien niedosyt, który absolutnie nie dotyczy burmistrza. Wyjaśnił, że praca starosty 

w terenie polega na bywaniu tylko i wyłącznie na zaproszenie a najmniej zaproszeń 

wystosowywanych jest z Gminy Drezdenko.  

Burmistrz Drezdenka powiedział, że istotnie padło stwierdzenie cytowane przez 

radnego M. Czekajło, ale w kontekście współpracy w ogóle tylko w kwestii 

współpracy dotyczącej planu transportowego. Dodał, że takie realia są nie tylko  

w naszym powiecie ale w całym województwie lubuskim powiaty broniły się przed 

podjęciem współpracy jak „diabeł przed święconą wodą”. Odnosząc się do kwestii 

zaproszeń poruszonej przez starostę burmistrz poinformował, że w na terenie gminy 

Drezdenko niewiele jest imprez takich na które zapraszani są okoliczni włodarze, ale 

zawsze wtedy kiedy włodarze z okolic są zapraszani wówczas starosta otrzymuje 

stosowne zaproszenie. Potwierdził słowa E. Tyranowicza, że absolutnie nie można 

narzekać na współpracę, są wspólne obszary działania, odbywają się spotkania  

i  rozmowy. 



Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że zna temat zgłaszany przez Sołtys G. Bedlę 

ale nie jest to temat kolejnego budżetu. Dodał, że niewątpliwym jest, że progi 

zwalniające nie będą możliwe do wykonania ze względu na fakt, że tam gdzie jeździ 

autobus szkolny progów zwalniających być nie powinno i będzie trzeba pozostać 

przy ograniczeniu prędkości. Burmistrz poinformował, że co roku wykonywane są 

różne drogi, ale typowanie polega na ocenie stanu nawierzchni i stanu zamieszkania. 

Radny W. Kupczak 

Burmistrz poinformował, że interpelacja zostanie potraktowana jako wniosek do 

przyszłorocznego budżetu. 

Radny D. Paluszkiewicz  

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły 

się remonty dróg w rejonie Starych Bielic, w dalszej kolejności Kosin, Drawiny, 

Przeborowo i Zagórze.  

Radny E. Dasikiewicz 

1. W kwestii wykaszania skarpy przy ul. Mickiewicza M. Pietruszak poinformował, że 

mimo napiętego harmonogramu prac realizowanych przez CIS na pewno teren 

ten zostanie wykoszony. 

2. Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że sprawa remontu kopuł na cmentarzu ciągnie się 

od bardzo dawna. Dodał, że zwrócono się w tej kwestii do konserwatora 

zabytków, który odsyła do właścicieli budowli. M. Pietruszak poinformował, iż 

Gminie i konserwatorowi zabytków zależy na wyremontowaniu tych kopuł, ale 

komunikacja z właścicielami jest bardzo trudna. 

Radny M. Czekajło 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że z podłączeniem oświetlenia przy ul. 

Podgórnej należy poczekać, ponieważ będzie mogło być włączone po uzyskaniu 

pozwolenie na użytkowanie. Dodał, że to na razie jest to inwestycja i najpierw 

musi odbyć się odbiór a potem możliwe będzie uruchomienie oświetlenia, takie są 

zasady. M. Pietruszak poinformował, że termin oddania inwestycji do użytkowania 

przypada na połowę przyszłego roku, ale niewykluczonym jest, że wykonawca 

upora się z pracami wcześniej. 

2. Burmistrz Drezdenka poinformował, że poprawa stanu ul. Kołłątaja będzie 

możliwy tylko w ramach bieżących remontów.  

3. M. Pietruszak poinformował, że należy się przyjrzeć jaki zakres prac mógłby 

tymczasowo złagodzić problem. Przyznał jednocześnie, że odcinkami omawiana 

nawierzchnia wymaga inwestycji ale na całości mija się to z celem. 

4. W kwestii chodnika przy ul. Marszałkowskiej burmistrz poinformował, że został 

wysłany monit do ZDW i otrzymano odpowiedź, że problem polega na tym, że 

mimo zakazu zatrzymywania się i postoju parkowane są tam auta i najpierw 

trzeba wyegzekwować przestrzeganie zakazu, aby zapobiec ponownemu 

zniszczeniu nawierzchni chodnika. Zadeklarował, że sprawa będzie 

monitorowana.  

 

 



Radny D. Krysa 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że interpelacja radnego zostanie potraktowana jako 

postulat dodając, że czynione są wszelkie starania, aby co roku duży nacisk kłaść na 

wydatki majątkowe, inwestycyjne. 

Radny M. Suchecki 

1. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że poczynione zostaną wszelki starania, aby 

znaleźć lukę czasową w harmonogramie CIS-u, bo to zadanie można wykonać 

siłami centrum. 

2. W sprawie światłowodu odpowiedź zostanie udzielona, gdyż internet jest do 

szkoły doprowadzony, ale pozostał problem techniczny, aby sieć wewnątrz 

budynku uruchomić. 

Radna K. Czerwińska   

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły 

się remonty dróg w rejonie Starych Bielic, w dalszej kolejności Kosin, Drawiny, 

Przeborowo i Zagórze.  

Sołtys Zagórza S. Teresiak: 
1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że od początku sprawy z padniętymi rybami 

Gmina się z tym problemem boryka, mimo że jezioro jest własnością skarbu 

państwa, w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  

w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego. Podkreślił, że Gmina 

interweniowała w sanepidzie, który przeprowadził badania i nie podjął decyzji  

o zamknięciu plaż. Burmistrz powiedział, że posiadając wiedzę, że PZW powinien 

wszystkie śnięte węgorze usunąć, codziennie przeprowadzane są rozmowy 

telefoniczne w celu przyspieszenia koniecznych prac. Poinformował, że PZW  

w dniu dzisiejszym przekazał informację że prace zostały zakończone, ale trzeba 

będzie na bieżąco sprawdzać czy zjawisko w dalszym ciągu nie trwa, bo 

najgorsze jest to, że nie znane są przyczyny zaistniałego stanu. 

2. W sprawie ryzyka zamknięcia mostu burmistrz poinformował, że specyfikacja na 

remont mostu przewiduje wprowadzenie ruchu wahadłowego, czyli że  most na 

czas prac absolutnie nie zostanie zamknięty. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku Ewa Pręt powiedziała, że 

trudno mówić o jakikolwiek kosztach dopóki organ prowadzący szkoły czyli Gmina 

nie podejmie decyzji o kształcie i wyglądzie oświaty po reformie. Dodała, że do  

17 lutego 2017 roku musi zostać stworzona nowa sieć szkół, przygotowane w tej 

kwestii projekty uchwał zostaną przesłane do zaopiniowania przez Kuratorium 

Oświaty (dniu dzisiejszym nie ma nawet aktów wykonawczych, na których można by 

pracować), do 11 marca kuratorium opiniuje uchwały a następnie do 31 marca 2017r. 

Gmina jest zobowiązana do podjęcia przedmiotowych uchwał. E. Pręt powiedziała, 

że dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące kosztów 

wprowadzonej reformy. 

 
 
 



Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska 
1. Burmistrz przypomniał, że na temat sytuacji przy ul. Mostowej wszelkich 

informacji udzielał Kierownik Referatu Inwestycji tut. Urzędu Dariusz Skrzypczak, 
który przekazał, że temat wymaga poważnej inwestycji.  

2. M. Pietruszak wyjaśnił, że źródłem zjawiska zagrzybienia ściany przy scenie na 
sali wiejskiej w Trzebiczu było przede wszystkim brak odcięcia od wejścia do 
piwnicy (nie było izolacji, drzwi), stamtąd zawilgocone powietrze osadzało na 
ścianie grzyb. Poinformował jednocześnie, że w chwili obecnej trwa uszczelnianie 
wejścia do piwnicy a kolejne kroki (najprawdopodobniej w przyszłym roku 
budżetowym) będą polegały na odgrzybianiu i malowaniu zniszczonej ściany. 

3. W kwestii oświetlenia przy transformatorze w Trzebiczu burmistrz powiedział, że 
najprawdopodobniej lampa zostanie zamontowana pod koniec bieżącego roku, 
natomiast kolejne punkty trzeba będzie przełożyć na przyszły rok budżetowy. 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami gminy Drezdenko dotyczących projektów statutów sołectw - 

druk nr 276/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami gminy Drezdenko dotyczących projektów statutów sołectw (projekt 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/275/2016  

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 

Drezdenko dotyczących projektów statutów sołectw (uchwała stanowi załącznik  

nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2016 rok - druk nr 278/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poprosiła o wprowadzenie zmiany w „Wydatkach”. 

Dodała, że w wyniku rozmów Dyrektor muzeum E. Kułakowskiej z Burmistrzami 

ustalono, że aby przystąpić do projektu modernizacji muzeum musi być wykonane 

studium wykonalności, którego koszt wynosi ok. 12.000 zł. A. Lachowicz 

poinformowała, że w związku z powyższym w ramach przeniesień wydatków 

dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu dotacji celowej dla muzeum na 

wykonanie tego zadania, natomiast w załączniku nr 2 do projektu uchwały 

pomniejszono o kwotę 12.000 zł. w wydatku inwestycyjnym „Budowa drogi  



i chodników oraz oświetlenie osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową 

parkingu oraz budowa separatora do rowu odwadniającego”. Skarbnik Gminy 

wyjaśniła, że w związku z wprowadzoną zmianą konieczna była zmiana załącznika 

dotyczącego dotacji – załącznik nr 3, gdzie została wprowadzona ta dotacja. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/277/2016  

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

stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej - druk nr 279/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej - druk nr 279/16 (projekt stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/278/2016  

w sprawie zmiany opłaty miejscowej (uchwała stanowi załącznik  nr 10 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości - 280/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

(projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/279/2016  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała 

stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 



Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 

281/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (projekt stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/280/2016  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (uchwała stanowi załącznik  nr 

14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących  

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - 

druk nr 282/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących  

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 

(projekt stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/281/2016  

w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących  

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 

(uchwała stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 283/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 (projekt stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 



Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/282/2016  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2016-2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia kategorii dróg gminnych publicznych 

dróg zamiejskich, wewnętrznych - druk nr 284/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia kategorii dróg gminnych publicznych dróg 

zamiejskich, wewnętrznych (projekt stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/283/2016  

w sprawie zaliczenia kategorii dróg gminnych publicznych dróg zamiejskich, 

wewnętrznych (uchwała stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego 

krajobrazu "Puszcza Drawska" - druk nr 285/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Puszcza 

Drawska" (projekt stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/284/2016  

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego 

w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Puszcza Drawska" 

(uchwała stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku kościół filialny p.w. Matki 

Boskiej Szkaplerznej w Lubiewie – druk nr 286/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 



Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku kościół filialny p.w. Matki Boskiej 

Szkaplerznej w Lubiewie (projekt stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXX/285/2016  

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Drezdenku kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Lubiewie 

(uchwała stanowi załącznik  nr 24 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 18 
Informacje 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał burmistrza o propozycję terminu 

kolejnej sesji RM. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że być może będzie konieczność 

poproszenia radnych o przybycie na sesję zwołaną na wniosek Burmistrza  

w przyszłym tygodniu. 

Przewodniczący RM zaproponował, aby planowa sesja odbyła się 26 października 

br. o godz. 15:00. 

Przewodniczący RM A. Kołwzan w imieniu członków komisji socjalnej przy Urzędzie 

Miejskim poprosił radnych o przyłączenie się do pomocy finansowej na rehabilitację 

dziecka jednej z pracownic UM, które jest chore na autyzm. Zaproponował, aby  

w przyszłym miesiącu chętni do pomocy wsparli powyższą inicjatywę. Dodał, że 

pomóc również można biorąc udział w tegorocznym balu charytatywnym, który 

odbędzie się 26 listopada br. w restauracji „We Młynie”.  

 

Ad. 19 

Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Adam Kołwzan 

  


