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

z dnia 20 kwietnia 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 20 kwietnia 2017r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:45 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 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 XLII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XLII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan, powitał przybyłych gości, 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 załącznik nr 1a do protokołu)  

i wszystkich obecnych na posiedzeniu. Następnie stwierdził, że w obradach 

uczestniczy 14 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 XLII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie. 

4. Informacja dotycząca działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku. 



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 zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Drezdenko na okres od 1 

czerwca 2017r. do 31 maja 2018r. - druk nr 363/17. 

8. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

"Dolina Noteci" - druk nr 364/17. 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Drezdenko 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 365/17. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami - druk nr 366/17. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok - druk nr 367/17. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 368/17. 

13. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Bagniewo - druk nr 369/17.  

14. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Czartowo - druk nr 370/17. 

15. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Drawiny - druk nr 371/17. 

16. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowiec - druk nr 372/17. 

17. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowo - druk nr 373/17. 

18. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanówko - druk nr 374/17. 

19. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Gościm - druk nr 375/17. 

20. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Górzyska - druk nr 376/17. 

21. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Grotów - druk nr 377/17. 

22. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Karwin - druk nr 378/17. 

23. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kijów - druk nr 379/17. 

24. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Klesno - druk nr 380/17. 

25. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kosin - druk nr 381/17. 

26. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lipno - druk nr 382/17. 

27. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatów - druk nr 383/17. 

28. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lubiewo - druk nr 384/17. 

29. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Marzenin - druk nr 385/17. 

30. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Modropole - druk nr 386/17. 

31. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Niegosław - druk nr 387/17. 

32. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Osów - druk nr 388/17. 

33. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Przeborowo - druk nr 389/17. 

34. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Rąpin - druk nr 390/17. 

35. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Stare Bielice - druk nr 391/17. 

36. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz - druk nr 392/17. 

37. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz Nowy - druk nr 393/17. 



38. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Zagórze - druk nr 394/17. 

39. Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Zielątkowo - druk nr 395/17. 

40. Informacje. 

41. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie. 

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

na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie, który został szczegółowo 

omówiony na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu komisji (materiał stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Informacja dotycząca działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku. 

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

na temat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku, który został 

szczegółowo omówiony na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu komisji (materiał 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).  

Radny D. Krysa zapytał, kiedy zostanie wybudowana remiza, jaki będzie jej koszt  

i czy uda się pozyskać na tę inwestycję środki zewnętrzne.  

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że wcześniej została przekazana 

informacja, że został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska, jednak zadanie dotyczące budowy remizy w Drezdenku znalazło się na 

liście rezerwowej. Dodał, że należy mieć nadzieję, że będą jakieś oszczędności 

poprzetargowe i wówczas pojawi się szansa na pozyskanie tych środków. Burmistrz 

poinformował, że w budżecie przewidziane są środki na ten cel, jednak warto 

zaczekać jeszcze na informację, zanim przystąpi się do kontynuacji zadania.    

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 5 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Włodzimierz Zarzyński 

- Krzysztof Siuda 

- Michał Czekajło 

- Edward Dasiukiewicz 

- Katarzyna Czerwińska 

- Waldemar Kupczak 

- Mariusz Suchecki 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Sebastian Dukaczewski 



- Mariola Kruk 

- Krzysztof Jaśków 

- Dariusz Krysa 

- Danuta Saj 

 
Radny W. Zarzyński: 

1. Zauważał, że ulicę Słoneczną z ulicą Piłsudskiego łączą dwie jednokierunkowe 

ulice. Dodał, że na końcu jednej z nich powinien stać prawidłowo ustawiony znak 

informujący o zakazie wjazdu. W. Zarzyński poinformował, że znak ten został 

odwrócony i jego kolory nie przypominają znaku zakazu wjazdu. Poprosił  

o odnowienie znaku. 

2. Zauważył, że w chwili obecnej remontowa jest ulica i chodniki przy Wita Stwosza, 

która będzie wyglądała zapewne pięknie. Dodał, że wszystkie posesje odsunięte 

są prawidłowo od ulicy, natomiast ogrodzenie jednej z nich postawione jest przy 

samej drodze (posesja naprzeciwko Hurtowni „STROP). W. Zarzyński powiedział, 

że nie wierzy w to, że nastąpiło jakieś przeoczenie służb i wydano zgodę na to, 

aby właściciel posesji mógł ustawić w ten sposób ogrodzenie. Poprosił burmistrza 

o sprawdzenie czy ogrodzenie ustawione jest prawidłowo. 

3. Poprosił o informację czy podczas przeprowadzania inwestycji na ul. Lipnowskiej 

z jednej i z drugiej strony zostanie wyrównane pobocze.  

4. Przypomniał sprawę poruszaną na wczorajszej komisji dotyczącej jakości wody  

w Karwinie. Dodał, że przedstawione zostały sprzeczne informacje dotyczące 

budowy wodociągu i poprosił o konkretne przedstawienie stanowiska w tej 

kwestii. 

Radny K. Siuda: 

1. Zapytał o nieporozumienia dotyczące montażu oświetlenia ulicznego pomiędzy 

samorządem a ENEA. 

2. Ponownie zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenie zakazu wjazdu na  

ul. Piłsudskiego samochodów powyżej 3,5 tony. 

 Radny M. Czekajło: 

1. Zapytał kto jest zarządcą chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych 

przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku, gdzie w najbliższym 

czasie ma być przeprowadzany remont. Zauważył, że może warto kwotę tą 

dołożyć Zarządowi Dróg Wojewódzkich do remontu ul. Pierwszej Brygady, która  

i tak niedługo przejdzie w zarząd Gminy. 

2. Zwrócił uwagę na zły stan techniczny terenu funkcjonującego jako parking przy 

Centrum Promocji Kultury. 

3. Poinformował, że nawierzchnia ul. Wiejskiej (naprzeciw kościoła tzw. „kocie łby) 

wciąż ulega zniszczeniu. 

4. Poinformował, że w nawierzchni chodników przy ul. Wiejskiej (pomiędzy  

ul. Krakowską a Kościuszki) luzują się płytki chodnikowe. 

5. Powiedział, że ludzie przyjeżdżający na pogrzeby na cmentarz komunalny  

w Drezdenku nie mają gdzie załatwić potrzeb fizjologicznych. Poinformował,  



że toitoi, który tam funkcjonuje nie nadaje się do użytku. Zaproponował, aby 

dobudować toalety przy pomieszczeniu obsługi cmentarza. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

Zwrócił uwagę na wyjazd z ul. Krakowskiej w stronę Starego Rynku. Dodał, że 

pokonanie tego skrzyżowania czasami nie jest możliwe ze względu na stojące  

z lewej strony samochody zasłaniające widoczność od strony ul. Krakowskiej. 

Powiedział, że podobna sytuacja ma miejscu przy wyjeździe z ul. Kwiatowej na  

ul. Poznańską. Zaproponował wyrysowanie pasów i powiadomienie Policji. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Zapytała jaki okres gwarancji będzie miała nawierzchnia ul. Lipnowskiej po jej 

modernizacji. Zauważyła, że podczas prac przy obwodnicy ciężki sprzęt 

rozjeżdżać będzie nową nawierzchnię. 

2. Zapytała czy przy remoncie ul. Lipnowskiej zjazdy do posesji prywatnych zostaną 

złagodzone. 

Radny W. Kupczak w związku z pojawiającymi się dodatkowymi środkami (np.  

z oszczędności poprzetargowych) ponowił interpelację dotyczącą dokończenia ok. 

200-300 m drogi w Trzebiczu Nowym (za remizą wzdłuż lotniska w stronę lasu) oraz 

drugiego chodnika przy ul. Kolejowej w Trzebiczu. 

Radny M. Suchecki ponownie zwrócił uwagę na potrzebę odświeżenia  

i odmalowania przystanków w Grotowie i osadzie Jeleń. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

1.  Zapytał jak postępują remonty dróg gminnych. 

2. Zapytał jak wygląda zaawansowanie prac związanych z nowym oświetleniem 

ulicznym. 

Radny S. Dukaczewski: 

1. Powrócił do tematu monitoringu poruszanego na jednej z komisji RM. Powiedział, 

że dewastacja miasta postępuje w zastraszającym tempie. Poprosił  

o przeanalizowanie kosztów abonamentu na monitoring i przygotowanie 

ewentualnej wyceny budowy własnej sieci monitoringu. 

2. Kontynuując działania związane z przejrzystością pracy rady zaproponował, aby 

wprowadzić głosowania imienne radnych. 

Radna M. Kruk: 

1. Zapytała czy całkowicie została ukończona dokumentacja przebudowy  

ul. Poniatowskiego i alei Piastów. 

2. Zapytała czy poczyniono starania w celu pozyskania środków finansowych na 

przebudowę ul. Poniatowskiego i alei Piastów. 

3. Zapytała co dalej z oświetleniem na alei Piastów. 

4. Ponownie zapytała kiedy ruszy budowa dalszego etapu ścieżki rowerowej.  

Radny K. Jaśków: 

1. Poruszył temat pojemników na odpady, które zostały spalone przy ul. Młyńskiej  

w dniu 30 marca br. W imieniu mieszkańców poprosił o ustawienie nowych 

pojemników. 

2. W związku ze zmianami w szkolnictwie zaproponował zamontowanie przy dużych 

szkołach wiejskich, sportowych hal namiotowych. Dodał, że koszty są 



porównywalne do boisk wielofunkcyjnych a można z nich korzystać przez cały 

rok. Powiedział, że zamiast budować salę gimnastyczną przy jednej szkole 

wiejskiej można zamontować takie hale przy każdej, dużej szkole wiejskiej. 

Radny D. Krysa: 

1. Poruszył temat stadionu w Drezdenku. Powiedział, że wiadomym jest jak wielkie 

problemy są z pozyskaniem środków pozabudżetowych na budowę nowego 

kompleksu. Zaproponował modernizację obiektu etapami, gdyż jego stan jest  

w stanie katastrofalnym. 

2. Zwrócił uwagę na stan techniczny chodnika i schodów prowadzących do osiedla 

przy ul. Mickiewicza. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj poinformowała, że otrzymała informację że drugi etap 

kanalizacji w Lubiatowie na razie nie będzie realizowany a tymczasem w gazecie 

„Drezdeneckiej” pojawiła się wiadomość, że obecnie ma miejsce drugi etap 

modernizacji stacji uzdatniania wody. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 15 minutową przerwę  

w obradach. 

 

Ad. 6 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny W. Zarzyński: 

1. W sprawie znaku Burmistrz powiedział, że za każdym razem znak ten jest 

odwracany a ponadto co miesiąc kierowane jest pismo do policji z apelem, aby 

zwrócono szczególną uwagę na te miejsca szczególnie w weekendy. Dodał, że 

znak o którym mówi radny zostanie wymieniony. 

2. Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Dariusz 

Skrzypczak poinformował, że na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych informacji 

o jakimkolwiek problemie z chodnikiem. Dodał, że z dokumentacji projektowej 

wynika, że droga mieści się w pasie drogowym, po jednej stronie jest chodnik i nie 

ma żadnego przejścia na drugą stronę. D. Skrzypczak poprosił o wskazanie 

konkretnego miejsca, gdyż nie ma wiedzy gdzie jest problem a dokumentacja 

wskazuje, że chodnik jest na całej długości (tak jest w zamówieniu i w umowie). 

Dodał, że może mieć miejsce sytuacja, że po wytyczeniu ciągu drogowego któraś 

z posesji ma przesunięte ogrodzenie, jest to jedyna możliwa sytuacja, która może 

mieć miejsce. Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych 

powiedział, że właściciel nieruchomości będzie miał problem, gdyż będzie musiał 

przestawić ogrodzenie, bo posesja musiała zostać nieświadomie źle ogrodzona. 

Dodał, że w ostateczności właściciel terenu czyli Gmina będzie musiała to 

ogrodzenie usunąć. D. Skrzypczak powiedział, że nie ma możliwości, że podczas 

inwestycji będzie musiał zostać zwężony chodnik, bo ktoś źle ustawił ogrodzenie  

i Gmina na to pozwoliła. Dodał, że Gmina nie ma kompetencji do wydawania 

zezwolenia czy zakazu dotyczącego ogrodzeń - leży  to w gestii starostwa. 

Podsumowując D. Skrzypczak powiedział, że sytuacja jest jasna – chodnik nie 

będzie zwężany i wykonany zgodnie z dokumentacją, a jeśli trzeba będzie to 



ogrodzenie zostanie zdemontowane. Dodał, że zapewne pojawi się spór kto 

będzie miał to zrobić. 

3. Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Dariusz 

Skrzypczak poinformował, że poszerzenie drogi jest różne w zależności od 

możliwości. Dodał, że jedynym rozwiązaniem było wejście w pobocza.  

D. Skrzypczak powiedział, że teoretycznie pobocza są budowane  

jednak będą funkcjonowały jako jezdnia, gdyż nawierzchnia będzie asfaltowa. 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych wyjaśnił, że  

w miarę możliwości poszerzenie drogi wyniesie z jednej strony metr a z drugiej 

pół metra, ale będzie się to zmieniało tak, aby utrzymać stałą szerokość jezdni.  

4. Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych D. Skrzypczak 

powiedział, że sprawa omawiana już była na sesji i w dalszym ciągu nic się  

w temacie nie zmieniło. Przypomniał, że wówczas nie było mowy o tym, że nie 

można wybudować wodociągu do miejscowości Karwin w postaci wodociągu 

Marzenin, tylko zasadniczym jest pytanie kto będzie brał odpowiedzialność za to, 

że przy budowie wodociągu do miejscowości Karwin zmniejszone zostanie 

ciśnienie w sieci miejskiej i tym samym pobliskich wiosek. D. Skrzypczak 

powiedział, że zbiornik spełni swoją rolę, ale tylko w przypadku kiedy zostanie 

wybudowany pierścień (połączenie drogi wojewódzkiej nr 181 z miejscowością 

Kosin) o którym była mowa dużo wcześniej. Dodał, że nie ma innej możliwości, 

jeżeli mowa o wybudowaniu wodociągu w Karwinie to musi być najpierw 

wybudowany pierścień a potem wodociąg lub inwestycje te muszą iść w parze. 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych przekazał 

radnemu kopie dokumentów, w których zawarte jest stanowisko PGKiM-u. 

Radny W. Zarzyński zauważył, że inwestycja ta nie będzie możliwa do 

zrealizowania, bo nie ma środków na wybudowanie pierścienia łączącego 

Niegosław z Kosinem. Zauważył, że jest to chyba jedyna miejscowość w okolicy, 

w której jest tak fatalna jakość wody.  

Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych D. Skrzypczak powiedział, 

że naprawdę nie ma innej możliwości i trzeba przyjąć do wiadomości, że obie 

inwestycje muszą mieć miejsce jednocześnie, bo owszem wodociąg może zostać 

wybudowany, ale należy unikać problemów, które się pojawią np. brak ciśnienia 

wody w miejscowości Karwin i Marzenin a także w Drezdenku. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że wątpliwość została wyjaśniona i okazuje się 

że zarówno PGKiM jak i Gmina stają na tym samym stanowisku. Dodał, że sama 

inwestycja jest kwestią do oszacowanie i zapisania w kolejnych latach 

budżetowych. Burmistrz zadeklarował oszacowania i podanie radnym kosztu 

zadania pod rozwagę. 

Radny K. Siuda: 

1. Zastępca Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Marta Konarska powiedziała, że oświetlenie w miejscowości Gościm jest tematem 

z zeszłego roku. Dodała, że były zabezpieczone środki na ten cel, jednak ENEA 

nie zdążyła z terminem. Dodała, że pieniądze zostały przeniesione na rok bieżący 

a zlecenie zostało ponowione w tym roku trzykrotnie. M. Konarska poinformowała, 



że po dzisiejszym telefonie Burmistrza do Dyrektora ENEA wystosowano 

odpowiedź, że możliwym terminem realizacji będzie wrzesień-październik,  

w związku z czym wysłane zostało zlecenie z terminem realizacji do dnia 31 

października br. M. Konarska wyjaśniła, że funkcjonują dwie spółki - „ENEA 

Oświetlenie” zajmująca się oświetleniem i konserwacją oraz „ENEA S.A.”, która 

zarządza słupami energetycznymi. Dodała, że obie spółki nie potrafią się 

porozumieć w kwestii wieszania opraw na słupach energetycznych. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak przypomniał, że rozmawiał na temat 

możliwości wyłączenia ruchu tirów ul. Piłsudskiego z Dyrektorem Zarządu Dróg 

Wojewódzkich Pawłem Tonderem, ale obecnie pojawił się nowy kontekst tematu 

związany z hurtownią „Strop” p. Wróblewskiego. Wyjaśnił, że po skorygowaniu 

wniosku wystosowano pismo do ZDW w sprawie zakazu obejmującego transport 

tranzytowy. 

Radny M. Czekajło: 

1. Burmistrz Drezdenka zauważył, że temat podwórka przy ul. Marszałkowskiej 

poruszany był w kontekście stanu technicznego ul. Pierwszej Brygady. 

Poinformował, że w ubiegłym tygodniu miało miejsce spotkanie z Zastępcą 

Dyrektora ZDW G. Szulcem i wiadomym jest, że po ukończeniu drugiego etapu 

obwodnicy ul. Pierwszej Brygady zostanie przekazana do powiatu  

a w konsekwencji w zasoby gminne. M. Pietruszak powiedział, że apelował  

o doprowadzanie do stanu używalności nawierzchni przed jej oddaniem przy 

akcesie Gminy. Poinformował, że konsekwencją rozmów jest pismo, które w dniu 

dzisiejszym wpłynęło do Urzędu dotyczące propozycji w kwocie 50.000 zł. z ZDW. 

M. Pietruszak powiedział, że w związku z tym na przyszły tydzień będzie prosił  

o zwołanie sesji na wniosek Burmistrza, podczas której zostanie przedstawiony 

projekt uchwały zabezpieczający środki na dotację dla Województwa Lubuskiego. 

2. W kwestii parkingu przy Centrum Promocji Kultury Burmistrz poinformował, że 

zaproponowano zabezpieczenie środków na wymianę ogrzewania w CPK. Dodał, 

że Dyrektor CPK zamierza istniejący parking utwardzić, ale zanim to zostanie 

wykonane to należy położyć rury pod ogrzewanie. Zadeklarował znalezienie 

środków na wymianę ogrzewania a potem teren parkingu ma zostać utwardzony. 

3. Burmistrz powiedział, że rzeczywiście problem ma miejsce na wysokości byłego 

targowiska ale jest to na bieżąco naprawiane. 

4. M. Pietruszak powiedział, że chodnik przy ul. Wiejskiej niszczony jest przez 

wjeżdżające samochody. Zadeklarował wykonanie napraw. 

5. W sprawie toalet na cmentarzu Burmistrz Drezdenka powiedział, że zostaną 

podjęte rozmowy z PGKiM-em, który zarządza cmentarzami, aby sytuacja uległa 

poprawie. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak potwierdził, że na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej 

ze Starym Rynkiem jest bardzo trudna sytuacja, ale już w tej sprawie były kierowane 

apele do policji. Zauważył, że parkujące tam pojazdy stoją nieprzepisowo, za blisko 

skrzyżowania, stąd brak widoczności. W przypadku ul. Kwiatowej M. Pietruszak 

powiedział, że umieszczone tam lustro nie spełnia swojej funkcji, ponieważ bardzo 



oddala widoczność (pojazd, który w lustrze wydaje się być daleko w rzeczywistości 

jest blisko), co stwarza niebezpieczeństwo. Poinformował, że do ZDW 

wystosowywane były prośby o przesunięcie parkingu, jednak odpowiedź była 

negatywna ze względu na właściwe usytuowanie. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Burmistrz poinformował, że gwarancja wynosi minimum 36 miesięcy. 

2. W kwestii zjazdów do posesji Burmistrz poinformował, że nie ma tego w zakresie 

dokumentacji jednak jeśli pojawi się problem to w trakcie inwestycji należy taki 

fakt zgłaszać. 

Radny W. Kupczak: 

M. Pietruszak powiedział, że interpelację radnego należy traktować jako wniosek do 

budżetu. Dodał, że oba wnioski są uzasadnione i należy poszukać środków na ten 

cel. 

Radny M. Suchecki: 

Burmistrz zadeklarował, że prace związane  z odświeżeniem przystanków zostaną 

wykonane. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

1. Zastępca Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Marta Konarska poinformowała, że remonty dróg są w trakcie. Dodała, że przy 

pracach na drogach gruntowych miały miejsce przestoje ze względu na warunki 

atmosferyczne. M. Konarska powiedziała, że w czasie opadów a także 

bezpośrednio po ich ustaniu inspektor nadzoru nie zezwala na kontunuowanie 

prac. Poinformowała, że zakończone zostały remonty na terenie Drezdenka,  

Rąpina, Marzenia, Karwina, ul. Lipnowska a obecnie ekipa wchodzi na Lipno, 

następne w kolejności będą: Kosin, Stare Bielice, Przeborowo i druga część 

gminy. M. Konarska omówiła sytuację związaną z przepustami  

w Czartowie, na których obowiązuje ograniczenie tonażu. 

W kwestii remontów asfaltowych M. Konarska poinformowała, że prace 

zakończone zostały na terenie Drezdenka (nie do końca, gdyż wykonawca ominął 

kilka dziur), Czartowa, Trzebicza a w tej chwili prace trwają w Trzebiczu Nowym  

a następne w kolejności Gościm, Goszczanówko, Duraczewo i Zielątkowo  

a potem druga część gminy. 

2. Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych D. Skrzypczak 

powiedział, że obecnie jest taka sytuacja, że na każdy punkt świetlny będzie 

musiał być ogłaszany przetarg. Dodał, że w tym roku udało się przeprowadzić 

jeden przetarg na ul. Wrzosową w Trzebiczu i ul. Łąkową w Drezdenku. Dodał, że 

projektant przygotowuje dokumentację na ul. Polną i ciąg przy cmentarzu  

w stronę szpitala i w kierunku ul. 11 Listopada. D. Skrzypczak powiedział, że do 

wymienionego zakresu dołożone zostaną dwie lampy solarne w miejscowości 

Drawiny. 

Radny S. Dukaczewski: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że pracownicy Referatu Organizacyjnego 

przygotują informację w zakresie kosztorysu monitoringu. Dodał, że jedną z opcji 

jest monitoring kompleksowy w usłudze abonamentowej. 



2. Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że jego zdaniem 

głosowanie imienne jest bardzo dobrym pomysłem. Dodał, że jest taka opcja  

w aplikacji e-Sesja i jeżeli nie usłyszy zdań przeciwnych to od dnia dzisiejszego 

będzie obowiązywało głosowanie imienne. 

Radna M. Kruk: 

1. Burmistrz poinformował, że na wspomniane przez radną ulice przygotowywane są 

odrębne dokumentacje – na ul. Poniatowskiego jeszcze nie jest zakończona 

dokumentacja, natomiast proces dokumentacyjny na aleję Piastów został 

zakończony. 

2.  M. Pietruszak powiedział, że we wrześniu w planie jest wystąpienie  

o dofinansowanie na przebudowę alei Piastów. 

3. Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że oświetlenie przy alei Piastów będzie 

wykonywane w trakcie realizacji inwestycji. 

4. W kwestii budowy dalszego etapu ścieżki rowerowej M. Pietruszak powiedział, że 

w LRPO ma ruszyć program, w którym będzie możliwość złożenia wniosku  

o dofinansowanie na tereny wiejskie powiązany z budową ścieżek rowerowych  

z aspektem edukacyjnym. 

Radny K. Jaśków: 

1. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że spalone pojemniki zostaną wymienione. 

2. W kwestii hal namiotowych Burmistrz poinformował, że w tej chwili nie ma 

dofinansowania do tego typu zadań. Dodał, że można się starać  

o dofinansowanie do boisk wielofunkcyjnych oraz hal sportowych. Zadeklarował 

jednocześnie rozważenie pomysłu radnego.  

Radny D. Krysa: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że kwestię modernizacji stadionu etapami 

trzeba rozważyć biorąc pod uwagę plany inwestycyjne Gminy, dalszą wizję jej 

rozwoju a także w kontekście możliwości i ograniczeń finansowych oraz 

perspektywy budowy tak ogromnego kompleksu np. czy robić całościową 

dokumentację a potem występować o dofinansowanie lub mniejszym kosztem 

wykonywać dokumentację na poszczególne elementy składowe obiektu. Dodał, 

że temat ten jest bardzo trudną decyzją rozwojową, ale również budżetową, 

jednak jest to ogromne wyzwanie którego trzeba się podjąć. M. Pietruszak 

poinformował, że sama dokumentacja na ten kompleks wynosi ponad 1 mln. zł. 

i dlatego decyzja o rozpoczęciu inwestycji musi należeć zarówno do radnych jak  

i Burmistrza.   

2. Burmistrz przyznał, że stan schodów jest zły i na bieżąco jest naprawiany. Dodał, 

że należy zastanowić się czy nie wpisać zadania do przyszłorocznego budżetu, 

aby wykonać prace trwale. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

Burmistrz Drezdenka przyznał, że rzeczywiście w gazecie wystąpił błąd, gdyż w tej 

chwili nie jest realizowany II etap kanalizacji. Dodał, że być może wystąpią jeszcze 

oszczędności poprzetargowe i uda się na to zadanie środki znaleźć. 

 



Burmistrza Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że w dniu wczorajszym wraz  

z p. Skarbnik brał udział w bardzo miłej uroczystości, która miała miejsce  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Dodał, że były tam przyznawane 

nagrody, wyróżnienia, tytuły honorowe „Przyjaciel Środowiska”. M. Pietruszak 

powiedział, że trzy nagrody zostały przyznane uczelniom za prace licencjacką, 

magisterską i doktorską, wszystkie trzy otrzymał Uniwersytet Zielonogórski, jedną 

otrzymał Klasztor Franciszkanów za zamontowanie ogrzewania gazowego, kilka 

gmin z południa województwa ze wsparciem WFOŚ – Otyń, Krzeszyce, Świdnica, 

Maszewo. Burmistrz podkreślił, że jedyną gminą z północy województwa, która 

otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wysokości 7.000 zł. jest Gmina 

Drezdenko za działalność na rzecz ochrony środowiska. 

 

Rady W. Zarzyński poinformował, że wybudowana piękna droga w Gościmiu do 

Ośrodka Wypoczynkowego „Za lasem” została zalana olejem i tylko posypana 

piaskiem. Dodał, że doprowadzi to do zniszczenia nawierzchni. 

 

Radny D. Paluszkiewicz zapytał kto ustala kolejności napraw dróg. 

Zastępca Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych  

M. Konarska poinformowała, że w tym roku remonty rozpoczęły się odwrotnie niż w 

roku ubiegłym. Dodała, że oczywiście tam gdzie mieszkańcy nie mogli dojechać do 

domów remonty były przeprowadzane w pierwszej kolejności, taka sytuacja miała 

miejsce na drodze w Rąpinie i ul. Lawendowej w Drezdenku. 

Radny D. Paluszkiewicz zaapelował do Burmistrza, aby środki dorzucane do 

remontów dróg były dokładane duże wcześniej, dlatego że remonty przeprowadzane 

w listopadzie są wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Powrócił do tematu stadionu 

zauważając, że jedynym realnym rozwiązaniem jego modernizacji jest etapowość. 

Radna K. Czerwińska w woli wyjaśnienia zapytała czy ma nadzorować wykonanie 

poboczy (gdzie mają być łagodzone zjazdy). 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych D. Skrzypczak 

powiedział, że radna źle zrozumiała Burmistrza. Wyjaśnił, że Gmina nie projektuje 

drogi a tym samym i zjazdów tylko pobocza. D. Skrzypczak dodał, że udało się  

w ramach dofinansowania tak uzasadnić, że pobocze stanie się drogą więc nie 

można zrobić zjazdów. Poinformował, że wszystkie zjazdy do granicy nieruchomości 

są gruntowe, chodzi tylko o to, że jeżeli komuś będzie przeszkadzało pojawienie się 

np. jakiegoś uskoku po którym nie będzie można się poruszać to w ramach 

wyrównania pobocza, które powstanie po poboczu asfaltowym będzie możliwe 

wyprofilowanie zjazdu, aby każdy mógł swobodnie wjechać na swoją posesję.  

D. Skrzypczak powiedział, że zazwyczaj zgłaszanie pojawiających się problemów 

odbywa się na bieżąco przez mieszkańców.   

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Drezdenko na 

okres od 1 czerwca 2017r. do 31 maja 2018r. - druk nr 363/17. 



Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie projekty 

uchwał zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Drezdenko na okres od  

1 czerwca 2017r. do 31 maja 2018r. (projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Katarzyna Czerwińska, Adam Kołwzan, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik  

PRZECIW: Michał Czekajło, Edward Dasiukiewicz, Krzysztof Jaśków, Mariola Kruk, 

Dariusz Krysa, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Włodzimierz Zarzyński 

WSTRZYMAŁ SIĘ: Sebastian Dukaczewski, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNY: Karol Chyba 

Podsumowanie - Za: 4, przeciw: 8, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/362/2017  

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Drezdenko na okres od  

1 czerwca 2017r. do 31 maja 2018r. (uchwała stanowi załącznik  nr 5 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego 

krajobrazu o nazwie "Dolina Noteci" - druk nr 364/17. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

"Dolina Noteci" (projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Podsumowanie - Za: 4, przeciw: 8, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Krzysztof 

Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Mariusz Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

WSTRZYMAŁ SIĘ: Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Siuda 

 NIEOBECNY: Karol Chyba 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/363/2017   

w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w 

sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina 

Noteci"  (uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 



 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę 

Drezdenko przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

- druk nr 365/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Drezdenko 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z poprawką 

wniesioną na wspólnym posiedzeniu komisji (projekt stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

WSTRZYMAŁ SIĘ: Dariusz Paluszkiewicz, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/364/2017   

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Drezdenko przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z poprawką 

(uchwała stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami - druk nr 366/17. 

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 Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami wraz z poprawką wniesiona na komisji (projekt stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki  

WSTRZYMAŁ SIĘ: Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 



Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/365/2017   

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami wraz z poprawką (uchwała stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok - druk nr 367/17. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Krzysztof Siuda 

- Michał Czekajło 

- Krzysztof Siuda 

- Sebastian Dukaczewski 

- Dariusz Krysa  

- Krzysztof Siuda 

- Dariusz Paluszkiewicz 

Radny K. Siuda zaproponował, aby 80.000 zł. przeznaczonych na przebudowę 

chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. 

Nowogrodzkiej w Drezdenku przenieść na remonty dróg a w listopadzie jeśli 

wystarczy środków przeznaczyć na remont podwórka. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że nie ma pewności czy na remonty dróg środków 

zabraknie a problem podwórka dotyczy wielu mieszkańców. Dodał, że mieszkańcy 

tych bloków od lat apelują o doprowadzenie do dobrego stanu nawierzchni tego 

terenu. 

Radny M. Czekajło powrócił do tematu ul. Słonecznej i Kołłątaja, które nie zostały 

umieszczone w budżecie a to są naprawdę niewielkie odcinki. 

Radny K. Siuda powiedział, że Burmistrz sobie nie wyobraża jak uciążliwe jest 

jeżdżenie i chodzenie dziurową, niedokończoną drogą np. w Nowym Trzebiczu, 

Osowie, Grotowie. Dodał, że wciąż brakuje środków na wykonanie tam porządnej 

drogi, a w miejscu przeznaczonym do remontu przynajmniej jest jakiś chodnik, 

natomiast we wspomnianych miejscowościach nie ma nic. Zauważył, że uwaga 

Burmistrza o mieszkających wielu rodzinach jest tym samym argumentem, co przy 

budowie np. ul. Wita Stwosza, Lema mimo, że osiedle dopiero powstawało.  

K. Siuda zauważył, że niedługo trzeba będzie budować drogi i chodniki przy ul. 

Okrężnej, bo przecież tam też powstają nowe osiedla. Dodał, że wioski istnieją ponad 

100 lat a nie ma tam w ogóle robionych dróg. Zapytał kiedy ostatnio była budowana 

jakaś droga nie licząc budowy specjalnie do firmy „AKME”. Odpowiedział sam, że nie 

była robiona żadna droga. Dodał, że wszystkie drogi asfaltowe były wykonywane 

jeszcze za poprzedniego Burmistrza. Radny K. Siuda podkreślił, że tegoroczny 

budżet przygotowany został tylko i wyłącznie na potrzeby Drezdenka i zadeklarował, 



że będzie przeciwny każdemu zadaniu dotyczącemu miasta, bo wioski nie dostają 

kompletnie nic. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że chciałby uniknąć dyskusji, która 

potrwałaby bardzo długo na temat przeznaczanych środków na miasto – wieś, gdyż 

jest to temat rzeka. Absolutnie nie zgodził się z opinią radnego, że na wioskach nie 

były wykonywane drogi, podał przykład miejscowości: Stare Bielice, Drawiny, 

Goszczanowo. Dodał, że pozostaje przy swoim zdaniu, bo w nieskończoność można 

się spierać co stanowi większą uciążliwość tu czy tam. Burmistrz wyjaśnił, że 

doskonale zdaje sobie sprawę, że na terenie gminy są miejsca gdzie ludziom jest 

naprawdę ciężko funkcjonować w związku z warunkami drogowymi. 

Radny S. Dukaczewski zapytał czy oprócz dotacji dla Województwa Lubuskiego na 

zapowiedzianej już sesji nadzwyczajnej będą jakieś dodatkowe zagadnienia. 

Zauważył, że sprawę przesunięcia środków można było załatwić od ręki na 

dzisiejszej sesji, bo później może być problem z quorum.  

Burmistrz Drezdenka powiedział, że absolutnie nie jest możliwym aby zaproponować 

zmiany dziś, gdyż p. Skarbnik potrzebuje dużo czasu, aby zostało to należycie 

przygotowane. 

Rady D. Krysa odniósł się do zarzutów radnego K. Siudy odnośnie prac na terenie 

miasta. Powiedział, że wszyscy mieszkańcy wiosek, aby dostać się do miasta muszą 

dojechać drogami głównymi, dlatego tak bardzo ważne jest aby doprowadzić do 

stanu używalności drogi główne, z których korzystają wszyscy mieszkańcy.  

Radny K. Siuda odpowiedział radnemu D. Krysie, że najpierw trzeba wiedzieć o czym 

się mówi a potem zabierać głos. Wyjaśnił, że mieszkaniec wioski, aby dojechać do 

Drezdenka musi najpierw pokonać dziurawe drogi gminne, a potem dopiero dojeżdża 

do dróg głównych, na stan których tak naprawdę Gmina nie ma wpływu. K. Siuda 

powiedział, że na terenie wsi żyją starsi ludzie, którzy nie mają możliwości dostania 

się do sklepu ze względu na dziury, piach i wodę. 

Burmistrz dodał argument, że wiadomym jest, że remonty bieżące dróg są 

rozwiązaniem tymczasowym, natomiast przy zadaniu zaproponowanym w zmianie 

budżetu zostanie osiągnięty trwały efekt. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: Wniosek formalny radnego Krzysztofa Siudy o zmianę 

przeznaczenia 80 tys. złotych z zadania "Przebudowa chodników i terenu przy 

budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej  

w Drezdenku" na bieżące remonty dróg. 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, 

Włodzimierz Zarzyński 

PRZECIW: Edward Dasiukiewicz, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, 

Henryk Majzlik  

WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Mariola Kruk, 

Waldemar Kupczak 

 NIEOBECNY: Karol Chyba 

Podsumowanie | Za: 5, przeciw: 5, wstrzymało się: 4, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 



Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

rok (projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof 

Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik  

PRZECIW: Michał Czekajło, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Włodzimierz 

Zarzyński 

WSTRZYMAŁ SIĘ: Mariusz Suchecki  

NIEOBECNY: Karol Chyba 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 4, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/366/2017   

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok (uchwała 

stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 368/17. 

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 2017-2025 (projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof 

Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Włodzimierz Zarzyński 

PRZECIW: Krzysztof Siuda 

WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Katarzyna Czerwińska, Dariusz Paluszkiewicz, Mariusz 

Suchecki  

NIEOBECNY: Karol Chyba 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 1, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/367/2017   

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2017-2025  (uchwała stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Bagniewo - druk nr 369/17.  



Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekty uchwał 

dotyczące statutów sołectw zostały szczegółowo omówione na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 4 kwietnia br. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Paluszkiewicz  

- Sebastian Dukaczewski  

- Mariusz Suchecki 

Radny D. Paluszkiewicz zauważył, że w projektach statutów sołectw dość jasno 

sprecyzowana jest kwestia dotycząca odwołania sołtysa, natomiast o odwołaniu 

członka rady sołeckiej nie ma mowy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przyznał rację rademu i zaproponował, 

aby § 27 pkt 2  każdego statutu otrzymał brzmienie: „Wnioski o odwołanie Sołtysa lub 

członków Rady Sołeckiej kierowane są do Burmistrza.”, natomiast punkt 3 brzmiał: 

„O odwołanie Sołtysa może wystąpić co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych 

do głosowania. O odwołanie członków Rady Sołeckiej może wystąpić Sołtys lub co 

najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania.” 

Rada Miejska w obecności 12 jednogłośnie przyjęła zmiany zaproponowane 

przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Radny S. Dukaczewski zauważył, że w dniu dzisiejszym podejmowane są uchwały 

dotyczące statutów 27 sołectw a na sali obrad pozostały trzech Sołtysów. 

Podziękował obecnej Sołtysowej Lubiatowa Danucie Saj i Gościmia Sylwii 

Słomińskiej oraz Sołtysowi Niegosławia Andrzejowi Miron za obecność. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wyraził nadzieję, że podczas działania 

danego Sołectwa nie będzie pretensji, co do kształtu Statutu. 

Radny M. Suchecki przypomniał, że na zebraniu wiejskim w Rąpinie zaproponowano 

następujący zapis par. 12 ust. 1: „1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego 

obradom Sołtys lub upoważniony przez niego członek Rady Sołeckiej.  

W przypadku kiedy Zebranie zwołuje Burmistrz, jego obradom przewodniczy 

Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.” Dodał, że uwaga ta nie została ujęta  

w ostatecznym kształcie projektu Statutu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że uwaga nie mogła być ujęta ze względu 

na brak technicznej możliwości obecności na wszystkich zebraniach jednocześnie 

Burmistrza lub Zastępcy w czasie wyborów. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Bagniewo (projekt stanowi załącznik nr 

16 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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



Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/368/2017   

w sprawie Statutu Sołectwa Bagniewo (uchwała stanowi załącznik  nr 17 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Czartowo - druk nr 370/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Czartowo (projekt stanowi załącznik 

nr 18 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/369/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Czartowo (uchwała stanowi załącznik  nr 19 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Drawiny - druk nr 371/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Czartowo (projekt stanowi załącznik nr 

20 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/370/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Drawiny (uchwała stanowi załącznik nr 21 do 

niniejszego protokołu). 

 
Ad. 16 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowiec - druk nr 372/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowiec (projekt stanowi 

załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 



Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/371/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowiec (uchwała stanowi załącznik nr 23 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowo - druk nr 373/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowo (projekt stanowi załącznik 

nr 24 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/372/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowo (uchwała stanowi załącznik nr 25 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 18 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanówko - druk nr 374/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowo (projekt stanowi załącznik 

nr 26 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/373/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanówko (uchwała stanowi załącznik nr 27 do 

niniejszego protokołu). 

 

 



Ad. 19 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Gościm - druk nr 375/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Gościm (projekt stanowi załącznik nr 28 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/374/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Gościm (uchwała stanowi załącznik nr 29 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 20 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Górzyska - druk nr 376/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Górzyska (projekt stanowi załącznik nr 

30 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/375/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Górzyska (uchwała stanowi załącznik nr 31 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 21 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Grotów - druk nr 377/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Grotów (projekt stanowi załącznik nr 32 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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



Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/376/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Grotów (uchwała stanowi załącznik nr 33 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 22 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Karwin - druk nr 378/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Karwin (projekt stanowi załącznik nr 34 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/377/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Karwin (uchwała stanowi załącznik nr 35 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 23 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kijów - druk nr 379/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kijów (projekt stanowi załącznik nr 36 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/378/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Kijów (uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 24 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Klesno - druk nr 380/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Klesno (projekt stanowi załącznik nr 38 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 



Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/379/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Klesno (uchwała stanowi załącznik nr 39 do 

niniejszego protokołu). 

 
Ad. 25 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kosin - druk nr 381/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kosin (projekt stanowi załącznik nr 40 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/380/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Kosin (uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 26 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lipno - druk nr 382/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lipno (projekt stanowi załącznik nr 42 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/381/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Lipno (uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 27 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatów - druk nr 383/17. 

Głosowano w sprawie: 



Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatów (projekt stanowi załącznik nr 

44 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/382/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatów (uchwała stanowi załącznik nr 45 do 

niniejszego protokołu). 

Ad. 28 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lubiewo - druk nr 384/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lubiewo (projekt stanowi załącznik nr 46 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/383/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Lubiewo (uchwała stanowi załącznik nr 47 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 29 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Marzenin - druk nr 385/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Marzenin (projekt stanowi załącznik nr 

48 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/384/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Marzenin (uchwała stanowi załącznik nr 49 do 

niniejszego protokołu). 

 



Ad. 30 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Modropole - druk nr 386/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Modropole (projekt stanowi załącznik nr 

50 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/385/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Modropole (uchwała stanowi załącznik nr 51 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 31 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Niegosław - druk nr 387/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Niegosław (projekt stanowi załącznik nr 

52 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/386/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Niegosław (uchwała stanowi załącznik nr 53 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 32 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Osów - druk nr 388/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Osów (projekt stanowi załącznik nr 54 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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



Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/387/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Osów (uchwała stanowi załącznik nr 55 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 33 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Przeborowo - druk nr 389/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Przeborowo (projekt stanowi załącznik 

nr 56 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/388/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Przeborowo (uchwała stanowi załącznik nr 57 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 34 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Rąpin - druk nr 390/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Rąpin (projekt stanowi załącznik nr 58 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/389/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Rąpin (uchwała stanowi załącznik nr 59 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 35 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Stare Bielice - druk nr 391/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Stare Bielice (projekt stanowi załącznik 

nr 60 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 



Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/390/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Stare Bielice (uchwała stanowi załącznik nr 61 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 36 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz - druk nr 392/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz (projekt stanowi załącznik nr 62 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/391/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz (uchwała stanowi załącznik nr 63 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 37 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz Nowy - druk nr 393/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz Nowy (projekt stanowi 

załącznik nr 64 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/392/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz Nowy (uchwała stanowi załącznik nr 65 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 38 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Zagórze - druk nr 394/17. 

Głosowano w sprawie: 



Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Zagórze (projekt stanowi załącznik nr 66 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/393/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Zagórze (uchwała stanowi załącznik nr 67 do 

niniejszego protokołu). 

Ad. 39 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Zielątkowo - druk nr 395/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Zielątkowo (projekt stanowi załącznik nr 

68 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki, Włodzimierz Zarzyński 

NIEOBECNY: Karol Chyba 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XLII/394/2017  

w sprawie Statutu Sołectwa Zielątkowo (uchwała stanowi załącznik nr 69 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 40 

Informacje 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby najbliższa, planowa 

sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 maja br. o godz. 15:00, natomiast komisje 

wspólne 29 maja o godz. 17:00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poprosił o kandydatury do pocztu 

sztandarowego na obchody 3 Maja. Do reprezentowania Rady Miejskiej zgłosił się 

radny M. Czekajło oraz Sołtys Lubiatowa D. Saj. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia br. 

Sekretarz Gminy B. Rerus poinformował, że biurze rady dostępne są sprawozdania  

z realizacji uchwał Rady Miejskiej za rok 2016r. 

Radny K. Siuda zapytał czy na weekend majowy zostaną odnowione rzeźby w Parku 

Kultur Świata. 



Burmistrz powiedział, że naturą kamienia jest, że pokrywa się osadem dlatego 

wymaga czyszczenia. Podziękował radnemu za przypomnienie i zadeklarował, że 

rzeźby zostaną wyczyszczone. 

Radny K. Siuda poinformował radnych (zwrócił się do radnego W. Kupczaka), że 

głosował za uchwałą budżetową, w której nie ma mowy o budowie chodnika przy ul. 

Kolejowej w Trzebiczu. 

Radny W. Kupczak powiedział, że z informacji przekazanej przez Burmistrza 

wynikało, że w trakcie roku budżetowego można liczyć na dodatkowe środki na 

wykonanie tego zadania. Dodał, że głosowanie jest jego prywatą sprawą. 

 

Ad. 41 

Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad             

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/  Adam Kołwzan 

  


