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Protokół Nr XXXVI.2017 
z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 13 stycznia 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 13 stycznia 2017r. o godz. 08:30, a zakończono o godz. 09:00 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 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 XXXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XXXVI sesji Rady 

Miejskiej. Poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 ze zm.) na 

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

niniejszego protokołu). A. Kołwzan poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji 

został zaproponowany przez Burmistrza i wszelkie zmiany muszą zostać 

zaakceptowane przez wnioskodawcę. Powitał Zastępcę Burmistrza Drezdenka  

A. Kozubaja, Skarbnika Gminy A. Lachowicz oraz radnych (lista obecności radnych 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Następnie stwierdził, że w obradach 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli  
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i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 325/16. 

4. Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – druk nr 326/16. 

5. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie statutu Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Drezdenku.  

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli  

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 325/16. 

4. Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – druk nr 326/16. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej Drezdenka i nadania jej Statutu - druk nr 327/17. 

6. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowane 
zmiany do porządku obrad.  
 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli  

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 325/16. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że niniejszy projekt został 

wprowadzony do porządku obrad wskutek wskazań Regionalnej Izby Obrachunkowej> 

Dodał, że zgodnie z sugestią RIO należy zmienić ostatni paragraf uchwały. A. Kozubaj 

wyjaśnił, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego i powinien w niej widnieć zapis, 

że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

Radny S. Dukaczewski zapytał: 

1. Czy wprowadzone na dzisiejszą sesję projekty musiały być rzeczywiście 

koniecznie omówione dziś czy może mogły poczekać niecałe dwa tygodnie zostać 

omówione na planowej sesji, która odbędzie się 25 stycznia br. 

2. Zauważył, że czytając projekt nr 325/17 uzasadnienie niczym nie różni się od 

uzasadnienia, które było umieszczone w projekcie uchwały przedstawione radnym 

14 grudnia 2016r.. S. Dukaczewski powiedział, że odnosi wrażenie, że w obu 
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projektach nastąpił zwykły błąd do którego autorzy lub osoba, która zatwierdza 

ważność dokumentów zwyczajnie powinna się przyznać, bo każdemu może 

zdarzyć się popełnienie błędu. 

Zastępca Burmistrza zdecydowanie zgodził się ze zdaniem radnego S. 

Dukaczewskiego. Wyraził jednak wątpliwość czy zapis o popełnieniu błędu powinien 

znaleźć się w uzasadnieniu uchwały. Dodał, że jeśli chodzi o pierwszy projekt uchwały 

to owszem powinien znaleźć zapis, że wskutek popełnionego błędu w dokumencie 

widniał niewłaściwy zapis. A. Kozubaj powiedział, że nie będzie tłumaczył się za autora 

projektu i jeszcze raz przyznał rację radnemu, że do błędu należy się przyznać, tylko 

nie zawsze to powinno znaleźć się w uzasadnieniu. Dodał, że w tym konkretnym 

przypadku zapis o popełnieniu błędu powinien zostać uwzględniony w uzasadnieniu 

do uchwały. 

Odpowiadając na pierwsze pytanie radnego A. Kozubaj powiedział, że nie wszystkie 

projekty musiały dziś zostać wniesione pod obrady rady, jednak skoro sesja się 

odbywa ze względu na projekty, które muszą być przyjęte dzisiaj to również te 

pozostałe postanowiono wnieść, aby za jednym razem sprawę załatwić. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli  

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania (projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXVI/324/2017  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na 

terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania (uchwała stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – druk nr 326/17. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska Dorota Nowak 

poinformował, że w listopadzie ubiegłego roku została podjęta przedmiotowa uchwała 

jednak po zapoznaniu się z informacjami w Biuletynie Informacji Publicznej 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdzono, że uchwały podobnej 

treści nie powinny zawierać kryteriów i wniosku o przyznanie zwolnień z tytułu 

posiadania Karty Dużej Rodziny i podlegają uchyleniu. Dodała, że obecnie mieszkańcy 
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wypełniają już wnioski z błędnie podjętej uchwały a należy zrobić wszystko, aby takich 

sytuacji było jak najmniej.  

Radny S. Dukaczewski zapytał czy każdy kto będzie chciał skorzystać z ulgi będzie 

musiał kolejny raz złożyć deklarację. 

D. Nowak poinformowała, że każdy kto posiada Kartę Dużej Rodziny a będzie chciał 

skorzystać z ulgi będzie musiał złożyć nową deklarację. 

S. Dukaczewski zwrócił się z prośbą, aby skierować odpowiednią informację do 

mieszkańców po podjęciu niniejszej uchwały. 

Radny D. Paluszkiewicz zapytał czy nowa deklaracja będzie zawierała ograniczenia. 

D. Nowak poinformowała, że z obecnie obowiązujących przepisów ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że gmina może korzystać  

z uprawnienia do wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi określając wzór deklaracji o wysokości opłaty jak również uprawnia do 

wprowadzenia wymogu podania w deklaracji danych stanowiących podstawę do 

zwolnienia z przedmiotowej opłaty. D. Nowak poinformowała, że nie będzie miało 

znaczenia czy ktoś płaci terminowo za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy 

nie, jeśli tylko będzie złoży odpowiednio deklarację będzie mógł skorzystać ze 

zwolnienia. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXVI/325/2017  

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (uchwała stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej Drezdenka i nadania jej Statutu - druk nr 327/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wyjaśnił, że pracując nad zmianami  

w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej popełnił błąd, gdyż wziął pod uwagę Statut 

uchwalony w 2014 roku zamiast uchwalonego w 2015 roku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej Drezdenka i nadania jej Statutu (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu). 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXVI/326/2017  

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
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Drezdenka i nadania jej Statutu (uchwała stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego 

protokołu). 

 
Ad. 6 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  
i XXXVI sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
 

      Przewodniczący Rady Miejskiej   
     

Adam Kołwzan 
 


