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

z dnia 26 października 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 26 października 2016 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:30 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 XXXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan., przybyłych gości, 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 15 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 XXXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja z realizacji zadań oświatowych. 



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

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej samorządowemu 

zakładowi budżetowemu na 2017 rok - 287/16. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Drezdenko w miejscowości Trzebicz - 

druk nr 288/16. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego - druk nr 289/16. 

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

rok - druk nr 290/16. 

10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko 

na lata 2016-2021 - druk nr 291/16. 

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 292/16. 

12. Projekt uchwały w sprawie podjęcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. 

„Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum w Drezdenku i modernizacja 

ekspozycji stałych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 

2020 - druk nr 293/16. 

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych - druk nr 294/16. 

14. Informacje. 

15. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Informacja z realizacji zadań oświatowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że materiał który otrzymali 

radni został szczegółowo omówiony na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu komisji 

(materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 4 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Włodzimierz Zarzyński 
- Edward Dasiukiewicz  
- Michał Czekajło 
- Mariusz Suchecki  
- Katarzyna Czerwińska 
- Karol Chyba 
- Waldemar Kupczak 



- Karolina Piotrowska 
- Andrzej Zych 
 
Radny W. Zarzyński: 

1. Poinformował, że wjeżdżając od miejscowości Lipno do Niegosławia nie ma 

informacji, że to już jest ul. Lipnowska Niegosław. Poprosił o umieszczenie znaku 

informującego o nazwie miejscowości. 

2. Zapytał co jest powodem, że nie są prowadzone żadne pracy przy remoncie sali 

wiejskiej w Niegosławiu.  

3. Poprosił o konkretną odpowiedź czy będzie budowa instalacji kanalizacyjnej  

w miejscowości Niegosław i Lipno. 

Radny E. Dasiukiewicz zwrócił uwagę, że obecnie ul. Lema jest praktycznie 

nieprzejezdna. 

 Radny M. Czekajło: 

1. Zwrócił uwagę na katastrofalny stan techniczny drogi wojewódzkiej – ul. Pierwszej 

Brygady. 

2. Poinformował, że chodnik (dojazd) przy posesji P. Bartkowiaka przy ul. Pierwszej 

Brygady jest w złym stanie technicznym. 

3. Powrócił do zgłaszanego problemu uszkodzonego chodnika przy ul. 

Marszałkowskiej. 

4. Zauważył, że w Drezdenku powstają nowe ulice. Poprosił o przekazywanie 

informacji Pogotowiu Ratunkowemu o utworzeniu nowych ulic, map sytuacyjnych. 

Radny M. Suchecki: 

1. Ponownie zwrócił uwagę na fakt, że w Szkole Podstawowej w Grotowie nie ma 

dostępu do internetu. 

2. Ponownie poprosił o odnowienie przystanków autobusowych w Grotowie. 

Radna K. Czerwińska poprosiła o doprowadzenie wody do sali wiejskiej w Kosinie. 

Radny K. Chyba: 

1. Zwrócił uwagę na problem związany z kamienicą przy ul. Niepodległości 49 (przy 

sklepie Coldik). Poinformował, że stan techniczny tego budynku zagraża 

bezpieczeństwu przechodniów. 

2. Zapytał jak wygląda egzekucja długów członków wspólnot mieszkaniowych. 

Powiedział, że otrzymuje od mieszkańców sygnały, dotyczące problemów przy 

remoncie kamienic ze względu na fakt, że niektórzy członkowie wspólnot nie 

uiszczają opłat za mieszkanie.  

Radny W. Kupczak: 

1. Ponownie zwrócił uwagę na problem związany z oświetleniem w Trzebiczu. 

Poinformował, że w dalszym ciągu lampy przy ul. Żymierskiego w godzinach 

porannych wyłączają się za wcześnie a w godzinach wieczornych włączają się za 

późno. 

2. Poprosił o umieszczenie w projekcie budżetu na 2017 rok budowy sali 

gimnastycznej w Trzebiczu ze względu na fakt, że minął już trzeci rok od 

wykonania projektu budowlanego sali. Dodał, że w kontekście reorganizacji 

oświaty sala gimnastyczna przy szkole w Trzebiczu jest niezbędna. 



3. W imieniu mieszkańców Osowa i Trzebicza Nowego poprosił o utwardzenie 

poboczy drogi asfaltowej ze względu na fakt, że podczas imprez na lotnisku  

w Trzebiczu Nowym ulegają one zniszczeniu. Dodał, że mieszkańcy tych 

miejscowości proszą o oświetlenie i instalacje kanalizacyjną. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

1. Poinformowała, że mieszkańcy mają obawy w związku z prowadzonymi na 

terenie Grotowa pracami prowadzonymi przez PGNiG. Dodała, że mieszkańcom 

Grotowa nie są znane plany rozbudowy kopalni a pojawiają się obawy, że  

w najbliższym czasie pojawią się odwierty w pobliżu domostw. Zapytała czy 

Gmina posiada informacja co do planów rozbudowy kopalni, czy opiniuje takie 

plany, czy prowadzone są konsultacje związane z rozbudową inwestycji. 

2. Poprosiła o pomoc w realizacji zadania polegającego na budowie sali wiejskiej  

w Grotowie. Zwróciła uwagę, że mieszkańcom Grotowa sala wiejska jest 

niezwykle potrzebna ze względu na fakt, że Grotów jest bardzo specyficzną 

wioską, rozrzuconą po lasach dlatego mieszkańcy zdają sobie sprawę, że 

niezasadnym byłoby wnioskowanie o budowę oświetlenia, chodników wodociągu 

czy  kanalizacji jednak sala jest naprawdę niezbędna. 

Sołtys Kosina A. Zych: 

1. Zwrócił uwagę, że w Gazecie Drezdeneckiej często łamane jest prawo prasowe. 

Powiedział, że na łamach gazety został zaatakowany przez A. Kozubaja  

w temacie sprzedaży działek przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Dodał, że  

w 1997 roku A. Kołwzan był Zastępcą Burmistrza Drezdenka a sołtysem, który 

kupił ten teren był J. Dokurno. Poinformował, że do tej pory nie otrzymał 

odpowiedzi od Zastępcy Burmistrza. Wyjaśnił, że informacje przekazane przez  

A. Kozubaja i Z. Śpiewaka dotyczące sprzedaży przez ARR są mieszkańcom 

znane, jednak nie wiadomo kto boisko oddał agencji. 

2. Poinformował, że dzięki jego walce woda do Kosina została dociągnięta 

(wcześniej miała kolor wody w kałuży i nie nadawała się do spożycia). Zapytał kto 

zaniedbał sprawę niedoprowadzenia wody do świetlicy wiejskiej. 

3. Zaprosił radnych do obejrzenia jak wygląda sufit sali wiejskiej po remoncie. 

Poinformował, że nie ma dojścia na strych.  

4. Zauważył, że przystanki autobusowe w Kosinie usytuowane są w miejscach, które 

uniemożliwiają bezpieczne wysiadanie dzieci z autobusu. Dodał, że młodzież 

dojeżdżająca do szkoły ponadgimnazjalnej nie powinna płacić za bilety 

autobusowe. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan upewnił się czy Sołtys Kosina powiedział, 

że w 1997 roku był Zastępcą Burmistrza. Po uzyskaniu potwierdzenia A. Kołwzan 

poprosił, aby na przyszłość Sołtys Kosina A. Zych zastanowił się zanim coś powie. 

Jednocześnie poinformował, że 1997 roku rozpoczął pracę na oczyszczalni ścieków 

w Drezdenku a wcześniej pracował w odlewni. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 15 minutową przerwę  

w obradach. 

 

 



Ad. 5 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny W. Zarzyński 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj zadeklarował, że w miejscu opisanym przez 

radnego zostanie ustawiona tablica informująca o miejscowości Niegosław.  

2. A. Kozubaj poinformował, że przetarg na modernizację sali wiejskiej  

w Niegosławiu został rozstrzygnięty, wykonawca wyłoniony, plac budowy został 

już przekazany. Dodał, że obecnie wykonawca ma czas na przystąpienie do 

pracy a jeżeli tego nie zrobi w terminie zgodnym z umową wówczas zostaną 

naliczone kary umowne. 

3. Zastępca Burmistrza powiedział, że to czy zostanie rozpoczęta inwestycja 

kanalizacji Niegosławia i Lipna jest decyzją Rady Miejskiej. Dodał, że koszt takiej 

inwestycji to ok. 20 mln. zł. i kwestią kluczową jest to czy ruszą wreszcie 

programy na sanitację. A. Kozubaj poinformował, że bez dofinansowania trudnym 

do wyobrażenia jest, aby Gmina poniosła taki wydatek. 

Radny E. Dasiukiewicz 

Zastępca Burmistrza poinformował, że przedwczoraj Kierownik Referatu Dróg 

Krystyna Peszel zleciła wykonawcy wyrównanie tej drogi. Zadeklarował, że przed  

1 listopada zlecenie zostanie wykonane. 

Radny M. Czekajło: 

1. A. Kozubaj poinformował, że problem stanu technicznego nawierzchni ulicy 

Pierwszej Brygady był już wielokrotnie zgłaszany do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. Dodał, że istnieją uzasadnione obawy, że powtórzy się podobna 

sytuacja jak z ul. Piłsudskiego. Z-ca Burmistrza poinformował, że w sierpniu 

przyszłego roku ma zostać ukończony drugi etap budowy obwodnicy i w związku 

z tym odcinek od skrzyżowania ul. Piłsudskiego zostanie przekazany do Powiatu 

a Powiat przekaże go Gminie. Mimo wszystko zadeklarował zgłoszenie problemu 

w ZDW. 

2. Zastępca Burmistrza poinformował, że odcinek ul. Pierwszej Brygady 

wspomniany przez radnego jest zjazdem do posesji prywatnej, a utrzymanie 

zjazdów w należytym stanie leży w gestii właściciela. 

3. A. Kozubaj powiedział, że z informacji, którą otrzymała Gmina wynika, że do 28 

października br. nawierzchnia chodnika przy ul. Marszałkowskiej ma zostać 

naprawiona. 

4. Mapa miasta została przekazana radnemu. Zastępca Burmistrza poinformował, 

że w razie konieczności nie ma problemu, aby przekazać ich więcej. 

Radny M. Suchecki 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że do końca tygodnia ma zostać 

uruchomiony internet w Szkole Podstawowej w Grotowie. Dodał, że wykonanie 

inwestycji to jedna sprawa, a kolejną kwestią jest wyposażenie szkoły  

w odpowiednie instalacje. 



2. A. Kozubaj poinformował, że z informacji uzyskanych przez Kierownika Centrum 

Integracji Społecznej wynika, że w najbliższym czasie niecne napisy zostaną 

usunięte. 

Radna K. Czerwińska 

Zastępca Burmistrza powiedział, że interpelację radnej należy traktować jako 

wniosek do budżetu. Dodał, że należy mieć świadomość, że nie wystarczy 

doprowadzenie wody, bo trzeba będzie ją również odprowadzić a to wiąże się  

z budową szamba. A. Kozubaj poinformował, że kolejnym problemem jest kwestia 

braku terenu, jeśli chodzi o usadowienie szamba. 

Radny K. Chyba 

1. Zastępca Burmistrza zadeklarował wystąpienie do PGKiM-u o wyjaśnienie 

sytuacji wspominanej przez radnego. 

2. A. Kozubaj powiedział, że sytuacji kiedy jeden z członków wspólnoty nie wnosi 

opłat jest dużo. Dodał, że w takiej sytuacji problemami wspólnot jest 

przeprowadzenie jakiegokolwiek remontu. Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że jedynym 

wyjściem jest wyłożenie środków przez pozostałych członów wspólnoty a potem 

egzekwowanie należności na drodze sądowej. Wyjaśnił, że każdy członek 

wspólnoty ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich pracach związanych  

z częściami wspólnymi. 

Radny W. Kupczak 

1. Zastępca Burmistrza przyznał, że oświetlenie wspomniane przez radnego nie 

działa zbyt dobrze. Dodał, że energetycy twierdzą, że problem rozwiąże się sam 

przy zmianie czasu z letniego na zimowy. A. Kozubaj poinformował, że w dniu 

wczorajszym energetycy mieli podjąć interwencję w sprawie tego problemu. 

2. A. Kozubaj sprostował, że nie minęły trzy lata od wykonania dokumentacji. 

Poinformował, że zgodnie z umową dokumentacja została wykonana na koniec 

roku 2014 a decyzja została otrzymana na początku roku 2015. Z-ca Burmistrza 

powiedział, że budowa sali gimnastycznej w Trzebiczu jest decyzją Rady 

Miejskiej. 

3. Zastępca Burmistrza powiedział, że w Trzebiczu Nowym najlepszym 

rozwiązaniem byłaby budowa nowej drogi, ale koszt takiego zadania to ok. 1 mln. 

zł. W obecnej sytuacji utrzymanie tych dróg możliwe jest w ramach wydatków 

bieżących.  

4. Zastępca Burmistrza powiedział, że to czy zostanie rozpoczęta inwestycja 

kanalizacji Trzebicza Nowego jest decyzją Rady Miejskiej. Dodał, że i kwestią 

kluczową jest to czy ruszą wreszcie programy na sanitację. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że nie jest upoważniony 

do udzielania odpowiedzi na tego typu pytania, ale aby pomóc wyjaśnić wszelkie 

wątpliwości wystosuje zaproszenie na sesję do Dyrektora PGNiG. 

2. Zastępca Burmistrza powiedział, że na chwilę obecną nie ma programów 

pozwalających uzyskać dofinansowanie na budowę sali wiejskiej. Przypomniał, że 

wykonana jest dokumentacja i jak tylko pojawi się szansa na złożenie wniosku  

o dofinansowanie to oczywiście odpowiednie kroki zostaną poczynione. 



Sołtys Kosina A. Zych 

1. A. Kozubaj zaprzeczył zarzutom Sołtysa dotyczącym ataku. Dodał, że przytoczył 

tylko słowa Sołtysa, które padły na czerwcowej sesji. Z-ca przypomniał o wizycie 

z Z. Śpiewakiem u Sołtysa podczas której A. Zych sam wskazał działki, które są 

przedmiotem problemu. Powiedział, że Sołtys otrzymał odpowiedź z Agencji 

Nieruchomości Rolnych w tej sprawie i zapowiadał powrót do sprawy na kolejnych 

sesjach, czego nie uczynił. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w związku z tym, iż 

wcześniej pozostało wrażenie, że coś zostało zrobione źle lub zaniedbane, to 

została przedstawiona odpowiedź uzyskana z ANR. A. Kozubaj powiedział, że 

jeśli Sołtys Kosina uważa i ma dowody, że przez redakcję Gazety Drezdeneckiej 

łamane jest prawo prasowe to niech zgłosi sprawę do odpowiednich organów. 

Zastępca Burmistrza powiedział, że problemowe działki były własnością Skarbu 

Państwa i w czasie komunalizacji zostały przekazane do Agencji Nieruchomości 

Rolnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał pismo, które wpłynęło do tut. 

Urzędu 29 lipca 2016 roku z oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych 

(pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

2. Zastępca Burmistrza powiedział, że Gmina ma obowiązek dowozu dzieci do szkół 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko czyli do szkół podstawowych i gimnazjów, 

natomiast jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne to organem prowadzącym jest 

Powiat. Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty Ewa Pręt poinformowała, 

że od dwóch lat pojawił się problem z usytuowaniem przystanków autobusowych 

w Kosinie. Przypomniała, że dwa lata temu wieś zwróciła się do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich o zmianę usytuowania przystanków autobusowych na terenie 

Kosina. E. Pręt potwierdziła, że miało miejsce spotkanie w terenie mieszkańców 

Kosina, przedstawicieli tut. Urzędu, Policji i Zarządu Dróg Wojewódzkich podczas 

którego mieszkańcy wskazali lokalizację przystanków a ZDW przychylił się do tej 

propozycji, w tych miejscach autobusy się zatrzymują. Dyrektor MGZO 

poinformowała, że autobusy szkolne nie mogą zatrzymywać się w miejscach 

innych niż te oznaczone jako przystanki autobusowe. Komendant Komisariatu 

Policji w Drezdenku Mirosław Kędziora poinformował, że autobus absolutnie nie 

może zatrzymywać się w innych miejscach niż wskazane poprzez usytuowanie 

przystanków autobusowych.  E. Pręt powiedziała, że nie miała żadnego 

zgłoszenia, że dzieci wysiadające z autobusu zmuszone są skakać do rowu.  

W sprawie odpłatności przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych za dowozy do 

Drezdenka Dyrektor MGZO poinformowała, że przez wiele lat było tak, że dzieci  

z Drawin i Przeborowa dowożone były przez autobusy stanowiące własność 

Gminy. Dodała, że zmienia się struktura, zmienia się wiele rzeczy  

w kwestii organizacji dowozów i w tej chwili jeździ tam komunikacja 

zorganizowana przez PKS a w tym przypadku osoby nie objęte darmowym 

dowozem muszą płacić za bilety. Przypomniała, że kiedy na tej trasie jeździł 

autobus gminny wówczas żadne opłaty nie były pobierane, natomiast  

w momencie kiedy trasę przejmuje zorganizowana linia komunikacyjna opłaty 

muszą być pobierane, gdyż PKS podlega kontroli i weryfikacji. E. Pręt 



powiedziała, że od 15 października sprzedawane są bilety miesięczne, które nie 

kosztują dużo i opłaca się uczniowi taki bilet nabyć. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej samorządowemu 

zakładowi budżetowemu na 2017 rok - 287/16. 

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 ustalenia dotacji przedmiotowej samorządowemu 

zakładowi budżetowemu na 2017 rok (projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXI/286/2016  

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi 

budżetowemu na 2017 rok (uchwała stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Drezdenko w miejscowości 

Trzebicz - druk nr 288/16. 

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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Drezdenko w miejscowości Trzebicz 

(projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXI/287/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Drezdenko w miejscowości 

Trzebicz (uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego - druk nr 289/16. 

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 uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 

podatku leśnego (projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXI/288/2016  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 

podatku leśnego (uchwała stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2016 rok - druk nr 290/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. Przypomniał jednocześnie, że 

głosowaniu poddany zostanie projekt z naniesionymi poprawkami zgłoszonymi na 

wczorajszym posiedzeniu komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXI/289/2016  

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

stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 291/16. 

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 12 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXI/290/2016  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2016-2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 



 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 

292/16. 

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 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko (projekt 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXI/291/2016  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie podjęcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. 

„Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum w Drezdenku i modernizacja 

ekspozycji stałych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 

Lubuskie 2020 - druk nr 293/16. 

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 podjęcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. 

„Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum w Drezdenku i modernizacja 

ekspozycji stałych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 

2020 (projekt stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXI/292/2016  

w sprawie podjęcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja 

zabytkowego budynku Muzeum w Drezdenku i modernizacja ekspozycji 

stałych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

(uchwała stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 



Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych - druk nr 

294/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. Poinformował, jednocześnie, że 

materiał został uzupełniony o brakujący załącznik. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych (projekt stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXI/293/2016  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

i zwolnień od podatku od środków transportowych (uchwała stanowi załącznik  

nr 19 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 
Informacje 
Przewodniczący RM zaproponował, aby planowa sesja odbyła się 23 listopada br.  

o godz. 15:00. Dodał, że powyższy termin wynika z konieczności rozpatrzenia 

wniosku Sołectwa Kosin w sprawie funduszu sołeckiego odrzuconego przez 

Burmistrza. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że Sołectwo Kosin 24 września br. podjęło uchwałę  

w sprawie funduszu sołeckiego. Dodał, że uchwała ta została przez Burmistrza 

odrzucona ze względu na brak wymaganej liczby osób na Zebraniu Wiejskim zgodnie 

z § 18 statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko – Sołectwa Kosin.  

A. Kozubaj poinformował, że w tym momencie droga została zamknięta, gdyż 

zgodnie ze Statutem drugie zebranie musi odbyć się po 14 dniach od pierwszego na 

którym warunek 20% quorum nie jest wymagany. Podsumowując Zastępca 

Burmistrza poinformował, że Sołectwo Kosin korzystając z zapisów ustawy  

o funduszu sołeckim podtrzymuje swój wniosek, który musi zostać skierowany przez 

Burmistrza do Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o chętnych do pocztu sztandarowego  

z okazji święta 11 listopada. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że w biurze Rady Miejskiej 

dostępne są wszystkie pisma wychodzące i przychodzące, które dotyczą składanych 

przez radnych interpelacji. 

Radny W. Zarzyński zauważył, że niektóre instytucje odpowiadają to, co chcą 

napisać, a nie to o co się pyta. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że przy ulicy Sienkiewicza  

i Pułaskiego zostały wybudowane nowe chodniki i około tydzień temu pojawiła się 

tam hałda gruzu i kafli z rozbiórki pieca. Przypomniał, że tego typu rzeczy nie wolno 



robić i w związku z tym zostały już złożone doniesienia na Policję. A. Kozubaj zwrócił 

się do Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku z prośbą o zainteresowanie się 

tematem. 

 

Ad. 15  

Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad             

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          /-/ Adam Kołwzan 

  


