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

z dnia 30 maja 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 30 maja 2017r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:00 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 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 XLIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XLIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Jaśków, powitał przybyłych gości, radnych powiatowych, Prezesa 

Szpitala Powiatowego w Drezdenku Wandę Szumną, kierowników jednostek, 

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 11 radnych, co stanowi quorum, przy którym 

Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

Porządek obrad sesji RM przewiduje: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 
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3. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie gminy Drezdenko. 

4. Informacja z działalności PGKiM Sp. z o.o. 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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko - druk 

nr 398/17. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta i gminy Drezdenko 

- druk nr 399/17. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2020 - druk nr 400/17. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych 

pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - druk nr 401/17. 

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów w celu ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie gminy Drezdenko - druk nr 402/17. 

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - druk nr 

403/17. 

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - druk nr 

404/17. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 405/17. 

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko, warunków  

i trybu jej składania - druk nr 406/17. 

16. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok: 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Drezdenko za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

b) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka. 

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2016 rok - druk nr 407/17. 

18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 

2016 rok - druk nr 408/17. 
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19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok - druk nr 409/17. 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 410/17. 

21. Informacje. 

22. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków poinformował, że zgodnie  

z deklaracją z kwietniowego posiedzenia komisji RM do porządku obrad dodany 

został punkt dotyczący wydania opinii w sprawie wniosku Bartłomieja Głogowca  

o przeznaczenie na sprzedaż działki nr 603/2 przy placu Wileńskim. 

Radny S. Dukaczewski złożył wniosek formalny, aby zmienić nazwę punktu porządku 

obrad sesji Rady Miejskiej „Informacje” na „Wolne wnioski i głosy mieszkańców”. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków zauważył, że element wniosku 

radnego „…głosy mieszkańców” nie będzie zgodny ze Statutem Gminy.  

 

Ad. 3 

Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego S. Dukaczewskiego. 

Wyniki głosowania: 

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

Dukaczewski, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz 

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

PRZECIW: Krzysztof Jaśków 

NIEOBECNY: Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie - Za: 10, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych przyjęła wniosek formalny radnego  

S. Dukaczewskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Porządek obrad po zmianach: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie gminy Drezdenko. 

4. Informacja z działalności PGKiM Sp. z o.o. 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. Wydanie opinii w sprawie wniosku Bartłomieja Głogowca o przeznaczenie na 

sprzedaż działki nr 603/2 przy placu Wileńskim. 

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko - druk 

nr 398/17. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta i gminy Drezdenko 

- druk nr 399/17. 
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10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2020 - druk nr 400/17. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych 

pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - druk nr 401/17. 

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów w celu ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie gminy Drezdenko - druk nr 402/17. 

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - druk nr 

403/17. 

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - druk nr 

404/17. 

15. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 405/17. 

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko, warunków i 

trybu jej składania - druk nr 406/17. 

17. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok: 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Drezdenko za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

b) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka. 

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2016 rok - druk nr 407/17. 

19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 

2016 rok - druk nr 408/17. 

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

2017 rok - druk nr 409/17. 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 410/17. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

 

Ad. 4 

Informacja o stanie służby zdrowia na terenie gminy Drezdenko. 

Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku Wanda Szumna przedstawiła sytuację 

placówki informując, że Zarząd uzyskał absolutorium za rok ubiegły, który został 
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zamknięty niewielkim zyskiem w wysokości ok. 80.000 zł. Dodała, że z roku na rok 

koszty utrzymania szpitala rosną a kontrakt pozostaje wciąż na tym samym poziomie.  

W. Szumna poinformowała, że Szpital Powiatowy w Drezdenku dysponuje 174 

łóżkami: 

- oddział chorób wewnętrznych – najbardziej obłożony oddział, gdzie funkcjonuje 35 

łóżek, w ubiegłym roku przebywało 1580 pacjentów, 

- oddział chirurgii ogólnej – 31 łóżek, w ubiegłym roku przebywało 1652 pacjentów, 

- oddział pediatryczny – 15 łóżek, w ubiegłym roku przebywało 754 pacjentów, 

- oddział ginekologiczno-położniczy – 23 łóżka, w ubiegłym roku przebywało 1406 

pacjentek,  

- oddział neonatologiczny – 12 łóżek, w ubiegłym roku przebywało 442 pacjentów, 

- oddział anestezjologii i intensywnej terapii – 5 łóżek, w ubiegłym roku przebywało 

106 pacjentów,  

- oddział rehabilitacyjny – 20 łóżek, w ubiegłym roku przebywało 336 pacjentów, 

-oddział otolaryngologii i urologii jednego dnia – 3 łóżka, w ubiegłym roku przebywało 

434 pacjentów, 

- zakład opiekuńczo-leczniczy – 30 łóżek, w ubiegłym roku przebywało 377 

pacjentów. 

W. Szumna poinformowała, że w ciągu roku 2016 w drezdeneckim szpitalu leczono 

7087 pacjentów, co stanowi stałą liczbę utrzymującą się od wielu lat a średnie 

wykorzystanie łóżek wyniosło 66%. Prezes szpitala poinformowała, że na oddziale 

pediatrycznym, chirurgicznym, neonatologicznym i ginekologiczno-położniczym 

średnio pacjent w szpitalu przebywa 3 dni, na oddziale chorób wewnętrznych 6 dni  

a na oddziale rehabilitacyjnym 21 dni, natomiast w ZOL-u 82 dni. W. Szumna 

poinformowała, że w 2016 roku na bloku operacyjnym wykonano 1738 zabiegów 

operacyjnych, w tym 541 chirurgicznych, 541 ortopedycznych oraz 477 

ginekologicznych (183 cięcia cesarskie), 174 otolarynologicznych i 5 zabiegów  

z oddziału intensywnej terapii. Dodała, że w 2016 roku oddziały ratownictwa 

medycznego wyjeżdżały 4437 razy przejeżdżając 164.000 km (3 karetki typu P – 

ratownik medyczny+kierowca ratownik oraz 1 karetka typu F z lekarzem, ratownikiem 

medycznym i ratownikiem kierowcą). W. Szumna powiedziała, że specjalistyczne 

poradnie ambulatoryjne udzieliły 32.843 porady lekarskie w tym: 

- poradnia gruźlicy i chorób płuc 3.398 porady, 

- poradnia urazowo-ortopedyczna 5.084 porady, 

- poradnia zdrowia psychicznego 3.669 porady, 

- poradnia ginekologiczno-położnicza 4.258 porady, 

- poradnia chirurgii ogólnej 9.669 porady, 

- poradnia endoskopowa – 1.239 porady, 

- poradnia preluksacyjna – 932 porady, 

- poradnia nefrologiczna – 718 porad,  

- poradnia diabetologiczna – 559 porad,  

- poradnia onkologiczna – 438 porad,  

- poradnia neurologiczna - 1.588 porady, 

- poradnia kardiologiczna - 1.295 porady 

http://szpital-drezdenko.pl/oddzialy-szpitalne/oddzial-neonatologiczny/
http://szpital-drezdenko.pl/oddzialy-szpitalne/oddzial-otolaryngologii-jednego-dnia/


6 

 

- izba przyjęć szpitala powiatowego udzieliła 7.115 porad ambulatoryjnych, natomiast 

ambulatorium w Strzelcach Kraj. udzieliło 5.332 porady lekarskie oraz 1738 usług 

pielęgniarskich. Prezes szpitala poinformowała, że w 2016 roku w drezdeneckim 

szpitalu urodziło się 444 dzieci. Dodała, że w 2016 roku zlecono 184 badania 

tomografem komputerowym w ościennych ośrodkach w Gorzowie Wlkp. oraz 

Międzychodzie. W. Szumna poinformowała, że w ubiegłym roku został wykonany 

projekt na nadbudowę oddziału pediatrycznego, którego realizacja będzie mogła 

mieć miejsce po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. Dodała, że  

w szpitalu założony jest monitoring, co stanowiło spory wydatek dla budżetu szpitala. 

Prezes szpitala W. Szumna powiedziała, że w tym roku został zakupiony 

ultrasonograf i sprzęt dla ZOL-u dzięki pomocy fundacji Jurka Owsiaka. 

Podsumowując, Prezes szpitala podkreśliła, że sytuacja jest dobra i trwają 

przygotowania do przystąpienia do zintegrowanej sieci szpitali. W. Szumna 

podkreśliła, że w przyszłym roku planuje się zakup tomografu komputerowego oraz, 

że jest zgoda Wojewody Lubuskiego na utworzenie przyszpitalnego lądowiska dla 

helikopterów. Dodała, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku w tym zakresie  

o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prezes 

szpitala W. Szumna zauważyła, że ze względu na zintegrowaną sieć szpitali personel 

liczy na znaczące podwyżki pensji. 

Radny D. Krysa powiedział, że bardzo ważna i pocieszająca jest zapowiedź prezes 

szpitala dotycząca modernizacji oddziału pediatrycznego. Zapytał o plany związane  

z modernizacją parkingu przy szpitalu od strony izby przyjęć. 

Prezes szpitala W. Szumna powiedziała, że w pierwszej kolejności niezbędne jest 

zaopatrzenie szpitala w sprzęt, natomiast kwestia parkingu jest sprawą 

zdecydowanie na dalszym planie. Dodała, że zdaje sobie sprawę z uciążliwości 

związanej ze stanem parkingu i poprosiła o ewentualne wsparcie w postaci tłucznia 

lub innego materiału, którym można uzupełnić nawierzchnię parkingu.    

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 5 

Informacja z działalności PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków poinformował, że radni otrzymali 

materiał dotyczący informacji z działalności PGKiM w wersji elektronicznej 

(informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) a oprócz tego na 

wczorajszym, wspólnym posiedzeniu komisji Prezes spółki odpowiadał na pytania 

radnych.  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 6 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Sebastian Dukaczewski 

- Michał Czekajło 
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- Waldemar Kupczak 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Mariusz Suchecki 

- Dariusz Krysa 

- Edward Dasiukiewicz 

- Krzysztof Siuda 

- Katarzyna Czerwińska 

- Sebastian Dukaczewski 

- Krzysztof Jaśków 

- Grażyna Bedla 

- Danuta Saj  

- Wanda Szumna  

Radny S. Dukaczewski: 

1. Zapytał czy w sezonie letnim na plaży w Lubiewie będzie zatrudniony ratownik. 

2. Przypomniał, że do tut. Urzędu wpłynęła odpowiedź od Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie dróg wojewódzkich zapewniająca 

podjęcie odpowiednich działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości. 

Zauważył, że w piśmie tym nie ma informacji w jaki sposób i w jakim terminie  

będą realizowane wspomniane działania. Poprosił o wystosowanie prośby do 

WINB, aby do wiadomości Rady Miejskiej zostały wysłane wspomniane 

dokumenty.  

3. Zgłosił wniosek do budżetu na 2018 rok związany z zakupem bezobsługowych, 

modułowych toalet miejskich (koszt jednej toalety wynosi 135.000 zł.). 

Zaproponował, aby takie toalety usytuować na cmentarzu, przy parku (zamiast 

kontenera) oraz w centrum miasta. Wyjaśnił, że toalety wykonane są wewnątrz  

z materiału ze stali nierdzewnej odpornej na wandalizm, z zewnątrz natomiast 

wykonawca stosuje takie materiały z których łatwo jest zmyć np. spray.  

Zaprezentował jednocześnie dokumentację zdjęciową omawianych toalet. 

4. Poinformował, że z inicjatywy Mateusza Grzymałowskiego (redaktora gazety 

Drezdenko Bez Cenzury) i swojej, przy udziale i patronacie Gimnazjum nr 1 im. 

Józefa Noijego w Drezdenku oraz pomocy firmy OMEGA została rozpoczęta 

akcja edukacyjna informująca mieszkańców o obowiązku sprzątania po swoich 

psach polegająca na oplakatowaniu miasta (przedstawił plakat). 

5. Zwrócił się z pytaniem do dyrektora MGZO Ewy Pręt w kwestii klas III dzieci  

z Drezdenka. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dzieci  

z oddziałów klas III a, b, c Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku 

zostaną przeniesione do utworzonej Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku. 

Dodał, że pojawiły się informacje, że do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 

wpłynęło ok. 30 wniosków uczniów, którzy zgodnie z podjętą uchwałą powinni 

uczęszczać od 1 września 2017r. do SP 2. Poprosił o wyjaśnienie tematu. 

Radny M. Czekajło: 

1. Przypomniał, że w dolnym Parku Kultur Świata kiedyś był drewniany płotek. 

Poinformował, że matki spędzające czas w parku z dziećmi pytają czy oprócz 

żywopłotu zostanie ponownie ustawione drewniane zabezpieczenie.  
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2. Zwrócił uwagę na zły stan techniczny domu (pustostanu) przy rogu ulic Pierwszej 

Brygady i Piotra Skargi, który stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców. 

3. Zapytał kto i kiedy zgłaszał konieczność przeprowadzania remontu chodników i 

dróg wewnętrznych w okolicach bloku przy ul. Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej. 

Dodał, że na terenie Drezdenka podobnych podwórek jest mnóstwo. 

4. Poinformował, że w nawierzchni ulic Piłsudskiego i Pierwszej Brygady zapadają 

się studzienki. 

5. Zwrócił uwagę, na stan techniczny ulicy Polnej która była niedawno 

remontowana. Dodał, że ponownie w tej nawierzchni pojawiły się dziury. 

6. Ponownie zwrócił uwagę na problem plakatów „kury nioski” umieszczanych na 

lampach wokół kościoła w Drezdenku. Powiedział, że jest tam adres tego, który to 

ponaklejał i warto byłoby poinformować, że jest to wątpliwa reklama Drezdenka. 

7. Zapytał czy podczas letnich upałów będzie ustawiona do dyspozycji mieszkańców 

kurtyna wodna. 

Radny W. Kupczak: 

1. W związku z faktem, że w budżecie na rok bieżący zapisane są środki na 

zamontowanie klimatyzacji w sali wiejskiej w Trzebiczu, zapytał kiedy nastąpi 

montaż. 

2. Zapytał czy pozyskane zostały środki unijne na budowę dalszego etapu ścieżki 

rowerowej (Trzebicz Nowy – Trzebicz – Gościm). 

Radny D. Paluszkiewicz: 

1.  Zapytał jak postępują remonty dróg gminnych. 

2. Zapytał jak wygląda zaawansowanie prac związanych z nowym oświetleniem 

ulicznym. 

Radny M. Suchecki: 

1. Zapytał czy została ukończona dokumentacja dotycząca projektu sali wiejskiej  

w Grotowie oraz czy rozpoczęte zostały działania związane z pozyskaniem 

środków pozabudżetowych na ten cel. 

2. Zwrócił się z prośbą do obecnego na sali radnego powiatowego Andrzeja Libery 

w sprawie drogi powiatowej w Rąpinie w stronę Gościmia (odcinek w którym 

kończy się asfalt do ostatnich zabudowań), aby doraźnie wykonać tam remont, 

gdyż stan techniczny jest fatalny. 

Radny D. Krysa: 

1. Zapytał na jakim etapie jest remont drogi wewnętrznej na osiedlu Mickiewicza. 

2. Zwrócił uwagę na tragiczny stan dróg i parkingów przy ul. Szpitalnej i Kopernika  

w Drezdenku. 

3. Zapytał czy barierki na terenie miasta zostaną odnowione przez Centrum 

Integracji Społecznej. 

Radny E. Dasiukiewicz zwrócił uwagę na zły stan techniczny poręczy przy 

schodach prowadzących na pierwsze piętro w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Drezdenku.  

Radny K. Siuda poinformował, że mieszkańcy gminy dopytują o usuwanie eternitu. 

Dodał, że ludzie złożyli wnioski i na tym sprawa się zakończyła. 
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Radna K. Czerwińska poprosiła, aby wystosować pismo do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich z prośbą o wykoszenie poboczy na terenie gminy Drezdenko. 

Radny K. Jaśków: 

1. W związku z budową ulicy Lema zaproponował, aby wykonać dodatkowe 

przejście na cmentarz (furtkę) od strony ulicy Lema. Dodał, że z jednej strony 

ulicy można wprowadzić zakaz zatrzymywania się i wykorzystać tę część jako 

parking. 

2. Podziękował Komendantowi Komisariatu Policji w Drezdenku oraz pracownikom 

tut. Urzędu za wspólne działania dotyczące bezpieczeństwa przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Drezdenku. 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla poruszyła temat dróg gminnych na terenie 

gminy. Zauważyła, że remonty wykonywane są tylko na terenie miasta. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj zapytała radnych powiatowych czy posiadają informację na 

temat przetargu na modernizację drogi Gościm - Sowia Góra. 

Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku W. Szumna powiedziała, że szpital  

w Drezdenku jest co prawda powiatowym, ale mieści się na terenie miasta 

Drezdenko i w większości obsługuje pacjentów z tego terenu. Zapytała czy Rada 

Miejska podejmowała uchwałę, aby nie przyznawać dofinansowywania na pobyty 

pacjentów na ZOL-u w szpitalu w Drezdenku. Kontynuując zadała pytanie czy pobyt 

na ZOL-u pacjentów nie jest do dofinansowywany dlatego, że Gmina nie ma 

środków, czy być może dlatego, że szpital nie występuje z pismami w tej sprawie. 

Zapytała dlaczego Gmina Drezdenko jako jedyna nie przyznaje dofinansowania do 

pobytu pacjentów na ZOL-u. Dodała, że pobyt pacjentów na ZOL-u w Drezdenku jest 

drogi w porównaniu do ZOL-u w Gorzowie Wlkp. czy Skwierzynie. Wyjaśniła, że 

pacjenci na ZOL-u są naprawdę leczeni, bardzo często wychodzą ze szpitala na 

własnych nogach dlatego pobyt jest tak drogi. Zachęciła do finansowania pobytu 

mieszkańców, których nie stać na samodzielne opłacanie leczenia na ZOL-u. 

 

Ad. 7 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny S. Dukaczewski: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że w ubiegłym roku nie udało 

się pozyskać ratownika, choć starania trwały dość długo, dlatego korzystano ze 

wsparcia firmy ochroniarskiej. Dodał, że w tym roku również czynione są starania, 

jeśli ponownie nie uda się znaleźć chętnego do pracy ratownika, wówczas znów 

trzeba będzie wynająć firmę ochroniarską. 

2. Burmistrz Drezdenka zadeklarował wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego z prośbą o udostępnienie do wiadomości pism 

skierowanych do ZDW. 

3. M. Pietruszak powiedział, że propozycję radnego należy traktować jako wniosek 

do przyszłorocznego budżetu. Dodał, że jest to propozycja warta rozpatrzenia. 

4. Burmistrz Drezdenka powiedział, że wspomniana przez radnego akcja bardzo 

fajnie zbiega się z kierunkiem działania Gminy. Dodał, że zakupionych zostanie 
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ok. 50-60 pojemników (koszt w granicach 30.000 zł.) na psie odchody, które będą 

rozstawiane na terenie miasta. M. Pietruszak pochwalił opisywane przez radnego 

działanie. 

5. Dyrektor MGZO E. Pręt powiedziała, że również słyszała plotki dotyczące 

możliwości składania podań do SP 1 przez uczniów z obecnych klas III a, b, c. 

Dodała, że rodzice dzieci kłócą się o to gdzie mają dzieci chodzić do szkoły.  

Dyrektor MGZO odpowiedziała jednoznacznie, że uchwała Rady Miejskiej w tej 

sprawie jest realizowana. Wyjaśniła, że dzieci z klasy IV a, b, c przechodzą od 1 

września do Szkoły Podstawowej nr 2, natomiast w Szkole Podstawowej nr 1 

zostają dzieci z klas IV d,e,f. E. Pręt powiedziała, że nie można zmieniać decyzji, 

ponieważ odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego sami zdecydowali, 

że najlepszym rozwiązaniem będzie losowanie. Poprosiła o przekazywanie 

mieszkańcom informacji, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przenoszenia 

dzieci ze szkoły do szkoły. 

Radny M. Czekajło: 

1. W kwestii żywopłotu Burmistrz Drezdenka powiedział, że w założeniu 

projektowym był zapis, że płot usadowiony był tymczasowo, do momentu kiedy 

żywopłot osiągnie odpowiednią wysokość. 

2. Burmistrz Drezdenka powiedział, że właściciele budynku przy ul. Pierwszej 

Brygady mają nieuregulowaną masę spadkową. Zadeklarował wystąpienie do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, aby podjęte zostały działania 

zmierzające do zabezpieczenia pustostanu. 

3. M. Pietruszak przyznał rację radnemu i potwierdził, że na terenie gminy są 

jeszcze inne miejsca, które należy wyremontować. Dodał, że od czegoś trzeba 

zacząć i w miarę możliwości, sukcesywnie sytuacja innych tego typu miejsc 

będzie poprawiana.   

4. Burmistrz Drezdenka poinformował, że pisma w kwestii studzienek były już 

kierowane do ZDW. Dodał, że do Urzędu wpłynęła informacja, że Zarząd Dróg 

Wojewódzkich przystąpi do regulacji. M. Pietruszak zadeklarował wysłanie pisma 

przypominającego. 

5. W sprawie reklam Burmistrz powiedział, że nie widnieją na nich adresy tylko 

numery telefonów. Dodał, że trzeba będzie wykonać telefon w celu pouczenia 

osoby rozwieszającej plakaty 

6. M. Pietruszak powiedział, że ustawienie wodnej kurtyny jak najbardziej będzie 

możliwe podczas długotrwałych, upalnych dni lata. Dodał, że pompa 

wypożyczana była z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. 

Zadeklarował wystąpienie z prośbą o ponowne wypożyczenie podczas 

tegorocznych upałów. 

Radny W. Kupczak: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że obecnie ma miejsce etap zbierania ofert 

na montaż klimatyzacji nie tylko w sali w Trzebiczu, ale także kilku innych. Dodał, 

że na początku czerwca możliwe będzie podpisywanie umów z wykonawcami. 

2. M. Pietruszak powiedział, że jeszcze nie został ogłoszony nabór. Poinformował, 

że jak tylko nabór będzie ogłoszony wówczas zostanie złożony wniosek. 
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Radny D. Paluszkiewicz: 

1. M. Pietruszak powiedział, że na kolejne remonty dróg będzie trzeba poszukać 

środków ze względu na ogromną skalę problemu. 

2. W kwestii oświetlenia Burmistrz powiedział, że w budżecie pozostało ok. 200.000 

zł. do rozdysponowania na ten cel. Dodał, że w harmonogramie ujęte zostało 

wykonanie dwóch lamp w miejscowości Drwiny. 

Radny M. Suchecki: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że dokumentacja związana z salą wiejską  

w Grotowie jest wykonana. Dodał, że obecnie nie ma jeszcze pozwolenia wodno-

prawnego. 

2. Radny powiatowy Andrzej Libera poinformował, że zgodnie z porozumieniem 

zawartym z Nadleśnictwem Karwin droga Gościm Rąpin będzie gruntownie 

przebudowana za kwotę ok. 3 mln. zł. Dodał, że położony zostanie tam asfalt, 

który będzie łączył się z drogą w Rąpinie (od wjazdu przy ośrodku 

rehabilitacyjnym w Gościmiu do miejscowości Rąpin). A. Libera powiedział, że na 

początku czerwca zostanie przekazana dokumentacja do Nadleśnictwa Karwin  

a prace zostaną rozpoczęte najprawdopodobniej w połowie sierpnia. 

Radny D. Krysa: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że w sprawie remontu wewnętrznej drogi na 

osiedlu Mickiewicza jest pozwolenie spółdzielni mieszkaniowej. Dodał, że obecnie 

trwa etap wyboru ofert na opracowanie dokumentacji. M. Pietruszak powiedział, 

że ze względu na fakt, że zadanie to będzie rozszerzone o dojazdy i parkingi to 

poszerzy się również zakres finansowy i dlatego inwestycja ta 

najprawdopodobniej zostanie rozłożona na dwa lata. 

2. M. Pietruszak poinformował, że odnawianie barierek przez CIS jest  

w trakcie realizacji. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

Burmistrz Drezdenka powiedział, ze stan barierek w Ośrodku Pomocy Społecznej  

zostanie sprawdzony.  

Radny K. Siuda: 

M. Pietruszak poinformował, że dzisiaj zaproponowana została radnym uchwała 

zmieniająca budżet, w której proponuje się przeniesienie środków finansowych 

związanych z usuwaniem azbestu. Dodał, że wnioskodawcy zostaną poinformowani, 

że to zadanie będzie realizowane. 

Radna K. Czerwińska: 

Burmistrz Drezdenka zadeklarował wystosowanie pisma do ZDW w sprawie 

konieczności wykoszenia poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy 

Drezdenko. 

Radny K. Jaśków: 

M. Pietruszak poinformował, że w budowa parkingów przy ul. Lema i Wita Stwosza 

zawarta została w projekcie. W kwestii furtki na cmentarz M. Pietruszak powiedział, 

że po tej stronie nie ma chodnika w związku z czym takie rozwiązanie mogłoby 

stwarzać niebezpieczeństwo. 
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Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla: 

Burmistrz Drezdenka w odpowiedzi odniósł się do drogi w Trzebiczu Nowym  

i poinformował, że kierownik odpowiedniego referatu zorientuje się co można w tej 

kwestii zaradzić. Dodał, że zostanie przedstawiona informacja dotycząca remontów 

dróg na wsiach. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

Rady powiatowy A. Libera przypomniał, że Starosta informował już Sołtysa 

Lubiatowa D. Saj o tym, że droga ta w tym roku będzie modernizowana. Dodał, że 

prace zostaną rozpoczęte za miejscowością Lubiatów w kierunku Gościmia na 

odcinku 3,5 km. A. Libera powiedział, że na początku czerwca zostanie 

rozstrzygnięty przetarg na te prace. 

Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku W. Szumna 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że nie ma wiedzy na temat 

jakiegokolwiek pisma, które wpłynęło do Urzędu na temat dofinansowania pobytu  

w ZOL-u, dlatego jest to zupełnie nowy temat, który należy przeanalizować. 

Zadeklarował ustosunkowanie się do ewentualnego pisma w tej sprawie. 

 

Ad. 8 

Wydanie opinii w sprawie wniosku Bartłomieja Głogowca o przeznaczenie na 

sprzedaż działki nr 603/2 przy placu Wileńskim (kopia wniosku stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków przypomniał, że radni dyskutowali na 

powyższy temat podczas poprzedniej komisji. Dodał, że wniosek o przesunięcie 

terminu podjęcia decyzji miał na celu zastanowienie się radnych nad zasadnością 

przeznaczenia do sprzedaży działki przy placu Wileńskim.  

Radny Sebastian Dukaczewski powiedział, że słusznie we wniosku zauważono, iż 

jest to bardzo atrakcyjny teren. Dodał, że absolutnie nie jest powiedziane, że osoba 

która zwróciła się do Burmistrza z wnioskiem działkę tę nabędzie, gdyż przy tak 

atrakcyjnym położeniu pojawią się również inni zainteresowani. Wyraził wątpliwość 

czy przy obecnym założeniu Gminy dotyczącym tego terenu (Biuro Informacji 

Turystycznej, toalety) będzie możliwe utrzymanie tam porządku. Podsumowując 

powiedział, że jego zdaniem dobrym pomysłem jest oddanie tego terenu do 

sprzedaży i przyciągnięcie inwestorów. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Wydanie opinii w sprawie wniosku Bartłomieja Głogowca o przeznaczenie na 

sprzedaż działki nr 603/2 przy placu Wileńskim (opinia stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

ZA: Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski  

PRZECIW: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Krzysztof Jaśków, Dariusz 

Krysa, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda , Mariusz Suchecki  

NIE GŁOSOWAŁ: Waldemar Kupczak 

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk , Włodzimierz Zarzyński 
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Podsumowanie | Za: 2, przeciw: 8, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 4. 

Rada Miejska w Drezdenku w obecności 11 radnych wydała negatywną opinię 

w sprawie wniosku Bartłomieja Głogowca o przeznaczenie na sprzedaż działki 

nr 603/2 przy placu Wileńskim. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko - 

druk nr 398/17. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków poinformował, że wszystkie projekty 

uchwał zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko - druk nr 

398/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, Henryk Majzlik, Dariusz 

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIE GŁOSOWAŁ: Waldemar Kupczak 

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/397/2017  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta i gminy 

Drezdenko - druk nr 399/17  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta i gminy Drezdenko - 

druk nr 399/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik , 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariusz Suchecki  

WSTRZYMAŁ SIĘ: Krzysztof Siuda 

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan , Mariola Kruk , Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/398/2017  

w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta i gminy Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2020 - druk nr 400/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2020 - druk nr 400/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 

9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania 

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

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, 

Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/399/2017  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na 

lata 2016-2020 (uchwała stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych 

pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - druk nr 401/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających 

w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Zielonej Górze - druk nr 401/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik , 

Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

 NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/400/2017  

w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających  

w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (uchwała stanowi załącznik  nr 12 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów w celu 

ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy Drezdenko - druk nr 402/17. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów w celu ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie gminy Drezdenko wraz z poprawką - druk nr 402/17 

(projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Dukaczewski, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz 

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

 PRZECIW: Krzysztof Jaśków 

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/401/2017  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów w celu ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie gminy Drezdenko wraz z poprawką (uchwała 

stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne - druk nr 403/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - druk nr 

403/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof 

Jaśków, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki 

WSTRZYMAŁ SIĘ: Edward Dasiukiewicz, Dariusz Krysa 

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/402/2017  

w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (uchwała stanowi 

załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 

druk nr 404/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - druk nr 404/17 (projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz 

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

WSTRZYMAŁ SIĘ: Dariusz Krysa  

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/403/2017  

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (uchwała stanowi załącznik  

nr 18 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 405/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 405/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: Michał Czekajło, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Waldemar 

Kupczak, Henryk Majzlik, Krzysztof Siuda  

PRZECIW: Katarzyna Czerwińska, Dariusz Krysa 

 WSTRZYMAŁ SIĘ: Edward Dasiukiewicz, Dariusz Paluszkiewicz, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 6, przeciw: 2, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/404/2017  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 



17 

 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko 

(uchwała stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko, 

warunków i trybu jej składania - druk nr 406/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko, warunków i 

trybu jej składania - druk nr 406/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik , 

Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk,  Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/405/2017  

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko, warunków i trybu jej 

składania (uchwała stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 18 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok: 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków poinformował, że radni otrzymali 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Drezdenko za 2016 rok zgodnie z określonymi prawem terminami (sprawozdania 

stanowią załączniki nr 23a i 23b do niniejszego protokołu). Dodał, że sprawozdanie 

rozpatrywane było przez poszczególne komisje Rady Miejskiej, których ocena była 

pozytywna.  

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków odczytał Uchwałę Nr 202/2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia  6 

kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii z wykonania budżetu Gminy Drezdenko 

za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia, która stanowi załącznik nr 24 do 

niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

b) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drezdenka 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, który stanowi załącznik nr 25 

do niniejszego protokołu. 

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania  

i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków odczytał Uchwałę Nr 298/2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia   

4 maja  2017 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Drezdenku dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, która 

stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag. 

d) Dyskusja. 

Radny M. Czekajło zapytał jak to jest możliwe, że na jedne zadania są pieniądze  

a na drugie jest mowa, że nie ma. Podał przykład ulicy Kołłątaja i Słonecznej, na 

które wciąż nie ma pieniędzy i ulicy Owocowej i Miodowej, gdzie ludzie mieszkają 4-5 

lat i mają piękne nawierzchnie. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że w kwestii formalno-prawnej pytanie radnego  

M. Czekajło nie dotyczy tematu absolutorium. Dodał, że jest to sprawa nad 

budżetem, realizowanymi zadaniami ujętymi w budżecie, natomiast nie w kontekście 

absolutorium. M. Pietruszak powiedział, że lista zadań do realizacji zawsze jest 

kwestią wyboru i zawsze podlega dyskusji. 

 

Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2016 rok - druk nr 407/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

za 2016 rok - druk nr 407/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik , 

Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/406/2017  

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 

(uchwała stanowi załącznik  nr 28 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 20 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 

2016 rok - druk nr 408/17. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2016 

rok - druk nr 408/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak , Henryk Majzlik, 

Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/407/2017  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2016 rok 

(uchwała stanowi załącznik  nr 30 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 21 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok - druk nr 409/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

rok - druk nr 409/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, 

Mariusz Suchecki  

WSTRZYMAŁ SIĘ: Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda  

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/408/2017  

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

stanowi załącznik  nr 32 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 22 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 410/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 410/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 

33 do niniejszego protokołu). 

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

Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, 

Mariusz Suchecki  

WSTRZYMAŁ SIĘ: Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda  

NIEOBECNY(A): Karol Chyba, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Włodzimierz Zarzyński 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XLIV/409/2017  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2017-2025  (uchwała stanowi załącznik  nr 34 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 23 

Wolne wnioski 

1. Radny D. Paluszkiewicz w odniesieniu do opinii wydanej przez komisję 

Budżetową  

w sprawie zakupu budynku na salę wiejską w Lubiatowie zapytał czy opinia ta jest 

wiążąca. Dodał, że dzisiaj podczas rozmów na temat remontów dróg na terenach 

wiejskich Burmistrz powiedział, że nie ma pieniędzy a tu w planie jest wydatek 

rzędu 100.000 zł. pierwsza rata i dwie kolejne po 135.000 zł. Zaproponował 

ponowną dyskusję na ten temat. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak w temacie dróg powiedział, że już wcześniej 

była mowa o tym, że jeśli zabraknie środków będą one szukane, aby naprawa 

rozpoczęła się wcześniej niż na koniec roku. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz powiedziała, że jeśli chodzi o oszczędności to 

wciąż zarzucane jest, że na drogi środki zostały wyasygnowane dopiero w 

listopadzie. Wyjaśniła, że budżet składa się z zadań realizowanych przez referaty 

czy jednostki Urzędu i tylko od kierowników czy dyrektorów zależy moment 

wykonania danego zadania. Dodała, że oszczędności powstały w momencie 

zakończenia zadań stąd środki na drogi w ubiegłym roku mogły być 

przeznaczone dopiero w listopadzie. Skarbnik Gminy podkreśliła, że ewentualne 

środki przeznaczone na zakup budynku pochodzą z oszczędności majątkowych a 

ustawa o finansach publicznych mówi wyraźnie, że oszczędności majątkowe nie 

mogą zostać przeznaczane na wydatki bieżące. 

2. Radny K. Siuda przypomniał, że miesiąc temu złożył propozycję, aby środki 

przeznaczone na modernizację  podwórka przy ul. Marszałkowskiej i 

Nowogrodzkiej przeznaczyć na remonty dróg. Powiedział, że o ile remonty dróg 

nie mogą być realizowane późną jesienią o tyle podwórko w tym terminie może 

zostać odnowione. 

3. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zaproponował, aby kolejna sesja RM odbyła 

się 29 czerwca br. 
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Ad. 23 

Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad             

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej K. Jaśków podziękował wszystkim za udział  

i XLIV sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

        /-/  Krzysztof Jaśków 

 

 


