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

z dnia 15 lutego 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 15 lutego 2017r. o godz. 17:00, a zakończono o godz. 17:20 tego 

samego dnia. 

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

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII 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 Burmistrza Drezdenka Macieja 

Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza Drezdenka A. Kozubaja, Skarbnika Gminy  

A. Lachowicz, radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu) oraz wszystkich przybyłych gości. 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. 

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

prawomocności obrad. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 

– druk nr 337/17. 

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

przestrzennego dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania złoża ropy 

naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Drezdenko – druk nr 338/17. 

5. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 

oświatowe – druk nr 337/17oraz druk nr 337/17 Projekt nr 2. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, 

Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej (opinia stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu) w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący „Klubu Radnych Forum Samorządowe” K. Jaśków odczytał 

stanowisko członków klubu (stanowisko stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu) dotyczące omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący RM wyjaśnił, że oba projekty były przedmiotem dyskusji radnych na 

komisjach. Powiedział, że niewiele różnią się one od siebie dodając, że dla osób 

zgromadzonych na sali bardzo istotny jest projekt nr 2. A. Kołwzan wyraził nadzieję, 

że wszyscy obecni opuszczą salę obrad usatysfakcjonowani.  

Radny K. Siuda poinformował, że obecna jest na sali Sołtys Gościmia, która złożyła 

petycję w imieniu mieszkańców miejscowości Gościm do UM. Dodał, że przedmiotowa 

petycja do dnia dzisiejszego nie dotarła do biura Rady Miejskiej. 

Sołtys Gościmia wyjaśniła, że w dniu 14 lutego br. złożyła „listę osób wyrażających 

sprzeciw przeciwko zmianie obwodu szkolnego dla dzieci z Gościmia ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Drezdenku na Szkołę Podstawową w Trzebiczu”.  

Przewodniczący RM poinformował, że lista osób znajduje się w biurze Rady Miejskiej, 

natomiast nie zawiera ona żadnej petycji. Dodał jednocześnie, że wszelkie dokumenty 

dotyczące sprawy dostępne są do wglądu w biurze Rady Miejskiej. 

Radny S. Dukaczewski poprosił Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty  

o informację dotyczącą ilości etatów, które z dniem 1 września 2017r.ubędą z terenu 

gminy. 

Dyrektor MGZO Ewa Pręt wyjaśniła, że od 2017r. problem będzie z nauczycielami 

nauczania początkowego. Podała przykład – obecnie w Szkole Podstawowej nr 1 jest 

6 oddziałów klas 3, natomiast od 1 września 2017r. będą tylko dwa oddziały klas 

pierwszych w SP 1. Wyjaśniła, że w SP 1 4 nauczycieli będzie mniej przy czym dwóch 

nauczycieli będzie miało pracę w Szkole Podstawowej nr 2. E. Pręt powiedziała, że  

w 2017 roku nie widzi zagrożenia utratą pracy przez nauczycieli ze względu na fakt, 

że wielu pedagogów, którzy nie będą mieli pełnych etatów w SP 1 i SP 2 będzie mogło 

uzupełniać etaty w innych szkołach.  
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Radny K. Siuda zapytał Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebiczu czy placówka jest 

przygotowana lokalowo na przyjęcie większej ilości dzieci i do pełnienia roli szkoły dla 

klas 1-8. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebiczu Beata Turczyn wyjaśniła, że szkoła jest 

przygotowana na przyjęcie większej ilości dzieci ze względu na fakt, że obecnie dzieci 

uczą się w klasach o liczebności 10-14 osób w związku z czym na niektórych 

przedmiotach występują łączenia i pojawiają się wolne klasy. Dodała, że gotowy jest 

projekt na budowę sali gimnastycznej z dwoma klasami. Wyraziła nadzieję, że  

w najbliższej przyszłości projekt ten zostanie zrealizowany. 

Radny K. Siuda zapytał czy na dzień dzisiejszy w szkole funkcjonują pomieszczenia 

przeznaczone na świetlicę i stołówkę. 

Dyrektor SP Trzebicz powiedziała, że takich pomieszczeń nigdy w Trzebiczu nie było 

i żadna z kontroli niczego w tej kwestii nie zarzuciła. Dodała, że funkcję tych 

pomieszczeń pełnią klasy wtedy kiedy młodsze dzieci odjadą do domu. Jeśli chodzi o 

sprawę dożywiania uczniów to B. Turczyn wyjaśniła, że na terenie szkoły funkcjonuje 

catering i dzieci podczas spożywania posiłków są podzielone na grupy wiekowe.      

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan złożył wniosek formalny, aby głosowanie 

zostało ograniczone tylko do projektu nr 2. 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła wniosek formalny zaproponowany przez 

Przewodniczącego. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 

(projekt stanowi załącznik nr 5, projekt nr 2 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/336/2017  

w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 

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

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

przestrzennego dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania złoża ropy 

naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Drezdenko – druk nr 

338/17. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że wniosek w sprawie opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynął od PGNiG. Dodał, że 

ze względu na fakt, że jest to inwestycja celu publicznego to będzie ona realizowana 

ze środków wnioskodawcy a nie budżetu Gminy Drezdenko. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

 



4 
 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

przestrzennego dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania złoża ropy 

naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Drezdenko (projekt stanowi 

załącznik nr 8  do niniejszego protokołu). 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/337/2017  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego 

dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu 

ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 

6 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Miejskiej podsumowując dzisiejsze obrady powiedział, że na 

Gminę zostało scedowane zadanie do wykonania z którego nikt nie jest zadowolony. 

Poprosił, aby obecni na sali mieli świadomość, że wszyscy radni długo myśleli nad tym 

jak pogodzić interes dzieci i interes nauczycieli. Dodał, że zostało zrobione wszystko, 

aby zagwarantować miejsca pracy jednocześnie zapewniając dzieciom godziwe 

warunki nauki. 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  

i XXXVIII sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
 

      Przewodniczący Rady Miejskiej   
     

/-/ Adam Kołwzan 
 


