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

z dnia 29 czerwca 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 29 czerwca 2017r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:30 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 9 radnych Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Obecni: 
1. Michał Czekajło  
2. Katarzyna Czerwińska  
3. Edward Dasiukiewicz  
4. Sebastian Dukaczewski 
5. Krzysztof Jaśków  
6. Adam Kołwzan  
7. Mariola Kruk  
8. Dariusz Krysa  
9. Waldemar Kupczak  
10. Henryk Majzlik  
11. Dariusz Paluszkiewicz 
12. Krzysztof Siuda  
13. Mariusz Suchecki  

Ad. 1  

Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XLV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan, powitał przybyłych gości, Komendanta Komisariatu Policji  

w Drezdenku M. Kędziorę, kierowników jednostek, 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 9 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 XLV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja dotycząca Postanowień Komisarza Wyborczego w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Drezdenka za okres 01.04.-30.06.2017. 

5. Przygotowanie do sezonu turystycznego. 
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6. Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

8. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci” - druk nr 411/17. 

9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drezdenko na lata 2017-2021 – druk nr 412/17. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości - druk nr 413/17 

11. Projekt uchwały w sprawie opisu granic stałych obwodów głosowania oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Drezdenko - 

druk nr 414/17. 

12. Projekt uchwały w sprawie opisu granic okręgów wyborczych Gminy Drezdenko - 

druk 415/17. 

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

2017 rok - druk 416/17. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 417/17. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

 

Ad. 3 

Informacja dotycząca Postanowień Komisarza Wyborczego w Gorzowie 

Wielkopolskim 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że w związku  

z Postanowieniami Komisarza Wyborczego (kopie postanowień stanowią załączniki 

nr 2a i 2b do niniejszego protokołu), który stwierdził  wygaśnięcie dwóch mandatów 

radnych tzn. Włodzimierza Zarzyńskiego, który zmarł oraz w wyniku rezygnacji 

złożonej przez Karola Chybę, w dniach 10 i 17 września br. odbędą się  

w odpowiednich okręgach wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Drezdenka za okres 01.04.-30.06.2017 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

sprawozdanie w wersji elektronicznej (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu). 

Radny S. Dukaczewski w związku z informacją w sprawozdaniu o odbytych w maju 

spotkaniach z inwestorami dotyczącymi inwestycji na terenie gminy Drezdenko 

zapytał z jakimi inwestorami były to spotkania oraz jakich inwestycji dotyczyły.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, ze w związku z obowiązkami 

służbowymi Burmistrz M. Pietruszak spóźni się na sesję dlatego odpowiedzi udzieli  
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w punkcie „Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko”. 

W punkcie „Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej  

w Drezdenku i sołtysów Gminy Drezdenko.” Burmistrz Drezdenka poinformował, że 

spotkał się z inwestorem, który uzyskał już pozwolenie strefowe tz. z p. Tomaszem 

Wilento, ale miał pewne problemy jeśli chodzi o uzgodnienia energetyczne. Dodał, że 

odbyło się również spotkanie z potencjalnym inwestorem, który jest zainteresowany 

drugą lub ewentualnie drugą i trzecią działką na terenie strefy.  

M. Pietruszak wyjaśnił, że w lipcu br. prawdopodobny jest wyjazd w okolice 

Warszawy gdzie znajdują się urządzenia do instalacji. Dodał, że możliwe jest 

nawiązanie kontaktu z przedstawicielem amerykańskiej grupy kapitałowej, która 

byłaby zainteresowana aby wejść z kapitałem, gdyż zasadniczym problemem 

inwestora jest kwestia zapewnienia kapitału. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 5 

Przygotowanie do sezonu turystycznego 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że materiał dotyczący 

tematu, który radni otrzymali w wersji elektronicznej został omówiony podczas 

wczorajszego, wspólnego posiedzenia komisji (materiał stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu).  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 6 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Waldemar Kupczak  

- Edward Dasiukiewicz  

- Dariusz Paluszkiewicz  

- Mariusz Suchecki  

- Sebastian Dukaczewski  

- Krzysztof Siuda  

- Edward Dasiukiewicz  

- Dariusz Krysa  

- Karolina Piotrowska 

- Czesław Binkowski 

- Mariusz Suchecki 

Radny W. Kupczak poprosił o wystosowanie kolejnego monitu do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Zielonej Górze, aby dziury w drogach wojewódzkich na terenie 

gminy Drezdenko zostały połatane a szczególnie w sprawie drogi nr 158. Zauważył, 

że w złym stanie technicznym jest również zjazd z ul. Pierwszej Brygady na ul. 

Kolejową. 
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Radny E. Dasiukiewicz: 

1. Ponownie 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. Zaproponował wyrysowanie pasów. 

2. Zapytał czy z Zarządu Dróg Wojewódzkich przysłano jakiekolwiek informacje 

dotyczące peronów autobusowych w Osowie i Trzebiczu Młynie. Dodał, że  

z pozyskanych informacji wynika, że analiza przeprowadzona przez ZDW jest 

pozytywna. 

3. Poinformował Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku, że mieszkańcy 

skarżą się na wandalizm panujący na terenie ścieżki rowerowej. Zapytał czy 

można temu zaradzić. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

1. Zapytał o stan prac związanych z montażem oświetlenia ulicznego.  

2. Zapytał czy inwestycja przy ul. Podgórnej została zakończona. Dodał, że przed 

skrętem do zakładu p. Grzegorzyka po opadach deszczu jest ogromna kałuża. 

Radny M. Suchecki powrócił do tematu sali wiejskiej w Grotowie. Zapytał czy 

wiadomo już coś w kwestii pozwolenia wodno-prawnego.   

Radny S. Dukaczewski:  

1. Powrócił do tematu założenia monitoringu na terenie miasta. Dodał, że otrzymał 

wstępny kosztorys na montaż 12 kamer na terenie Drezdenka, który opiewa na 

kwotę ok. 70.000 zł. Zapytał czy istnieje możliwość znalezienia środków na ten 

cel w tegorocznym budżecie. 

2. Zauważył, że na bocznym boisku przy stadionie miejskim włożono bardzo dużo 

pracy i zaangażowania, aby teren ten mógł spełniać swoją funkcję a w ostatnim 

czasie pojawiła się informacja, iż na początku lipca br. będzie tam stacjonował 

cyrk. Zwrócił się z prośbą o dopilnowanie, aby stan tego boiska został 

przywrócony do takiego jaki jest obecnie. 

3. Powrócił do wypowiedzi Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia W. Szumnej 

odnośnie niedofinansowywania przez Gminę Drezdenka pobytu pacjentów  

w drezdeneckim ZOL-U. Poprosił o przybliżenie tego tematu. 

Radny K. Siuda: 

1. Przypomniał o konieczności zamontowania lamp w Gościmiu. 

2. Zapytał czy środki przeznaczone przez Gminę Drezdenko na remont ul. Pierwszej 

Brygady wystarczyły tylko na wykonanie prac na odcinku od starego torowiska do 

hurtowni „Antczak”. 

3. Zwrócił uwagę, że na drodze powiatowej Gościm-Sowia Góra po uzupełnieniach 

pojawiły się dziury. Poprosił o interwencję w Starostwie Powiatowym. 

Radny D. Krysa: 

1. Zauważył, że barierki na terenie miasta zostały odnowione. Zapytał czy istnieje 

możliwość, aby zostały również odnowione barierki w ciągu dróg wojewódzkich. 

2. Zapytał czy są plany związane z budową nowej nawierzchni ul. Sienkiewicza 

(bruk) i wjazdem do „młyna”. 
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Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

1. Powiedziała, że podczas wyborów do Rady Sołeckiej i Sołtysa Grotowa Burmistrz 

Drezdenka M. Pietruszak w obecności 80 osób (mieszkańców Grotowa) obiecał, 

że następne wybory na Sołtysa odbędą się w nowej sali wiejskiej. Zapytała co z tą 

obietnicą, gdyż dokumentacja w dalszym ciągu nie jest gotowa. Przypomniała, że 

5 lat temu została sprzedana stara sala wiejska, aby za pozyskane pieniądze 

wykonać dokumentację. K. Piotrowska poinformowała, że od ponad roku monituje 

co się dzieje z decyzją, która na kolejnych szczeblach administracji utyka. Dodała, 

że podczas ustnych rozmów otrzymuje informacje, że nie ma znaczenia czy 

decyzja zostanie wydana, bo i tak pieniędzy na sale nie ma. Sołtys Grotowa 

zapytała jak to się ma do propozycji Burmistrza dotyczącej odkupienia od 

prywatnej osoby starego budynku szkoły w Lubiatowie, który jest wioską dużo 

mniejszą od Grotowa. Zapytała skąd się nagle znajdują pieniądze w budżecie, 

skąd taka nagła zmiana planów mimo, że nie było wniosku do budżetu w sprawie 

zakupu nieruchomości dla Lubiatowa, a mieszkańcy Grotowa taki wniosek 

składali. 

2. Zapytała o aspekty pomijania Grotowa we wszelkich inwestycjach Gminy. 

Poprosiła o pismo zawierające informację dotyczącą tego, co za kadencji 

Burmistrza M. Pietruszaka zostało zrobione dla Grotowa. Dodała, że pomija 

kwestię internetu gminnego, który został udostępniony na terenie całej gminy  

a w Grotowie dwa lata później. Zaznaczyła, że to na terenie Grotowa znajduje się 

kopalnia z której Gmina czerpie ogromne zyski do budżetu a mieszkańcy Grotowa 

oprócz hałasu i smrodu nie mają ani grosza. Zdaniem K. Piotrowskiej kolejnym 

argumentem mającym potwierdzać fakt, że Grotów jest pomijany jest fakt, że dwa 

lata temu było opracowywane studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko – sołtysi mogli wnosić 

swoje uwagi polegające na wskazaniu nieruchomości, które chcą zarezerwować 

w tymże studium, aby Gmina mogła je przejąć. Poinformowała, że zarówno sołtys 

Niegosławia jak i Grotowa zostali zaproszeni do Burmistrza, gdyż złożyli 

zapotrzebowanie na działki. Dodała, że wykonany został projekt, co mieszkańcy 

chcieliby zrobić na jedynej, możliwej do uzyskania działce i dlaczego. Sołtys 

Grotowa zauważyła, że w Niegosławiu sprawa jest w toku a w Grotowie 

oczywiście sprawa upadła. Dodała, że zrozumiałym jest, że ANR miała prawo tę 

działkę wydzierżawić i pracownicy Urzędu nie musieli o tym wiedzieć, ale 

dlaczego p. Zbigniew Śpiewak wciąż powtarza, że być może kiedyś Burmistrz 

wstawi się za tym, aby mieszkańcy Grotowa mogli tę działkę pozyskać a minęło 

pół rok i nikt się w ANR nie pojawił, aby na ten temat porozmawiać. Zauważyła, 

że nie ma zrównoważonego rozwoju Gminy a Grotów staje się czarną plamą. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski zapytał o ile wzrosło zatrudnienie w Urzędzie 

Miejskim od początku kadencji. Zauważył, że w różnych referatach Urzędu jest 

mnóstwo dodatkowych, młodych osób. Dodał, że im więcej ludzi tym bardziej 

rozmyta jest odpowiedzialność. Cz. Binkowski powiedział, że Gminy wiejskie mają 

takie same zadania i obowiązki a jest tam o wiele mniejsze zatrudnienie. W tym 
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miejscu podał przykład PGKiM-u – w Drawinach umieszczony jest licznik 

energetyczny, do którego nie jest nic podłączone a za który PGKiM płaci od wielu lat. 

Dodał, że nie ma odpowiedzialnego za zaistniałą sytuację. 

Radny M. Suchecki powiedział, że w zupełności zgadza się z wypowiedzią Sołtys 

Grotowa K. Piotrowskiej i prosi o poważne podejście do sprawy i wyjaśnienie kwestii, 

które zostały zgłoszone.  

 

Ad. 7 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny W. Kupczak 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj zadeklarował, że zgodnie z sugestią radnego 

ponownie zostanie wystosowane pismo do ZDW w sprawie naprawy dróg 

wojewódzkich a w szczególności drogi nr 158 na odcinkach między Osowem  

a Drezdenkiem oraz od krzyżówki do Goszczanowa. W kwestii zjazdu z ul. Pierwszej 

Brygady na ul. Kolejową A. Kozubaj poinformował, że Burmistrz rozmawiał na ten 

temat z Kierownikiem Rejonu Dróg Z. Kajder i otrzymał zapewnienie że prace 

zakończą się naprawą zjazdu na ul. Kolejową. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1. Zastępca Burmistrza powiedział, że Komendant Komisariatu Policji 

najprawdopodobniej dysponuje informacją dotyczącą ilości mandantów 

wystawionych za nieprawidłowe parkowanie i jednocześnie zasłanianie wyjazdu z 

ul. Krakowskiej na Stary Rynek. Zauważył, że działania policji w tej sprawie nie 

przynoszą żadnego skutku. Zadeklarował wymalowanie na jezdni w tym miejscu 

tzw. martwego pola (ukośne pasy). Dodał, że być może takie rozwiązanie 

przyniesie skutek i wyjazd z ul. Krakowskiej będzie łatwiejszy. 

2. W kwestii peronów autobusowych w Osowie i Trzebiczu Młynie Zastępca 

Burmistrza poinformował, że wcześniej Zarząd dróg Wojewódzkich deklarował 

współpracę w tej sprawie. Dodał, że na chwilę obecną ZDW zawiadomił, że oba 

te zadania znajdują się na liście rezerwowej. Zadeklarował ponowienie pisma  

z prośbą o informację na temat ewentualnego terminu realizacji tego zadania.  

A. Kozubaj przypomniał, że w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki na 

ten cel i trzeba tylko czekać na decyzję ZDW. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

1. W sprawie zadania związanego z oświetleniem A. Kozubaj powiedział, że na 

terenie gminy jest ono sukcesywnie realizowane. Dodał, że w planie pozostało 

kilka miejsc w tym również Drawiny. Wyjaśnił, że na Drawiny zostanie ogłoszony 

osobny przetarg, gdyż do ustawienia są tylko dwa punkty, które nie są związane z 

potrzebą przygotowywania skomplikowanej dokumentacji. Zastępca Burmistrza 

zadeklarował, że lampy w Drawinach przed jesienią zostaną zamontowane. 

2. Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji Dariusz Skrzypczak powiedział, że  

w sprawie defektu inwestycji przy ul. Podgórnej zostały wszczęte procedury 

związane z odpowiedzialnością zawodową jeśli chodzi o projektanta, gdyż 

niestety jest to błąd projektowy. Dodał, że obecnie procedura ta została 
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wstrzymana, gdyż projektant wybronił się informując, że pobocza chłonne nie 

zostały wykonane zgodnie z projektem. D. Skrzpczak powiedział, że zostały one 

zaprojektowane tak, że całkowicie nie spełniają swojej funkcji a Gmina  

w zaistniałej sytuacji nie ma prawa samowolnie tego zmieniać. Poinformował, że 

wykonawca wykonał zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, więc 

teoretycznie inwestycja została zakończona jednak problem pozostał. D. 

Skrzypczak wyjaśnił, że oczywiście kwestia ta zostanie rozwiązana, tylko trzeba 

podjąć decyzję o planie działania. Dodał, że jeżeli podjęta zostanie ponownie 

decyzja o kontynuacji wyciągania konsekwencji z wadliwie wykonanego projektu 

wówczas nie można niczego ruszać, gdyż będą na pewno wykonywane różnego 

rodzaju ekspertyzy. Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji zauważył, że jest to 

niestety projekt dość stary, realizowany w tej chwili dlatego trudno się odnosić do 

ustaleń, które miały miejsce na etapie projektu. Podsumowując  

D. Skrzypczak powiedział, że należy wykonać dodatkowe odwodnienie pobocza, 

które na chwilę obecną jest nieskuteczne. 

Radny M. Suchecki: 

Zastępca Burmistrza powiedział, że pytanie ma związek z kwestiami poruszanymi 

przez Sołtys Grotowa K. Piotrowską dlatego też odpowiedź będzie udzielona 

wspólnie. 

Radny S. Dukaczewski: 

1. A. Kozubaj powiedział, że 70.000 zł. to nie jest mała kwota a w związku z tym, że 

zadań, które warto wykonać jeszcze w tym roku jest wiele należy zastanowić się, 

które wybrać jeszcze do tegorocznego budżetu. Zaproponował, aby był to 

wniosek do przyszłorocznego budżetu. 

2. W kwestii stacjonowania cyrku na bocznym boisku stadionu Zastępca Burmistrza 

powiedział, że w gestii Dyrektora Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej jest zawrzeć 

umowę w taki sposób, aby po wyjeździe cyrku stan nawierzchni boiska pozostał 

taki jakim jest obecnie. Dodał, że Dyrektor hali zagwarantował, że dopilnuje, aby 

tam żadne szkody nie powstały. 

3. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak przypomniał obecnym na sali wypowiedź 

Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku W. Szumnej. M. Pietruszak 

powiedział, że słuchając wypowiedzi W. Szumnej sugerującej, że Gmina 

Drezdenko jako jedyna w całym powiecie nie dofinansowuje pobytu pacjentów ze 

swojego terenu na ZOL-u, od razu wiedział co zrobić. Poinformował, że zadzwonił 

do wszystkich samorządowców z całego powiatu (burmistrzów i wójtów) i od 

wszystkich otrzymał odpowiedź, że żadna z Gmin nie dofinansowuje pobytu 

pacjentów na ZOL-. Dodał, że pytanie p. Prezes, nazywając rzecz po imieniu, 

zawarte było kłamstwo. Wyjaśnił, że owszem OPS-y jednorazowe zasiłki celowe 

w wyjątkowo trudnych sytuacjach (OPS w Drezdenku również), ale niezgodne  

z prawem byłoby wypłacanie stałego świadczenia na ten cel. 

Radny K. Siuda: 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj zgodził się z wypowiedzią radnego  

i poinformował, że pracownicy odpowiedniego referatu prowadzą intensywną 

korespondencję elektroniczną i telefoniczną w sprawie oświetlenia. Dodał, że 
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otrzymano informację iż prace projektowe trwają bardzo długo, stąd informacja 

zwrotna, że prace rozpoczną się ok. września lub października br. 

2. Zastępca Burmistrza potwierdził, że odnowiony odcinek ul. Pierwszej Brygady jest 

niewielki, ale właśnie takie były deklaracje Zarządu Dróg Wojewódzkich za 

przeznaczone na to zadanie z budżetu województwa i Gminy Drezdenko środki. 

3. A. Kozubaj zadeklarował wystąpienie do Starostwa Powiatowego z pismem  

w sprawie stanu technicznego nawierzchni drogi Sowia Góra-Gościm. 

Radny D. Krysa: 

1. Zastępca Burmistrza powiedział, że można robić wszystko za Zarząd Dróg 

Wojewódzkich również malować barierki tylko co dalej. Dodał, że skierowane 

zostanie pismo w tej sprawie do ZDW. 

2. Zastępca Burmistrza poinformował, że wykonanie dojazdu do „młyna” należy 

traktować jako wniosek do przyszłorocznego budżetu. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że nieprawdą jest, że w sprawie sali 

wiejskiej w Grotowie nie zostało zrobione nic, bo jest gotowa dokumentacja. 

W sprawie postępowania w starostwie poinformował, że dwa tygodnie temu 

otrzymano ustną informację, że postępowanie zostało zakończone pozytywnie 

tylko, że dokument jeszcze nie dotarł. 

2. A. Kozubaj poinformował, że działka o którą wnioskowała Sołtys Grotowa została 

ujęta w studium pod cele publiczne. Zadeklarował, że w dniu jutrzejszym 

podejmie rozmowy w tej sprawie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych  

w Gorzowie Wlkp.  

Sołtys Grotowa K. Piotrowska korzystając z obecności Burmistrza M. Pietruszaka 

ponownie zapytała, co z obietnicą dotyczącą sali wiejskiej w Grotowie i dlaczego 

wystąpiono o opinię w sprawie zakupu budynku na salę wiejską w Lubiatowie, 

skoro na ten cel nie były zabezpieczone środki w budżecie. Poprosiła o pisemne 

zestawienie inwestycji, które od ponad dwóch kadencji zostały zrealizowane  

w Grotowie (pomijając bieżące łatanie dziur, które ma miejsce wszędzie i internet 

gminny, który również dostępny jest wszędzie). 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował udzielenie odpowiedzi na 

piśmie. Dodał, że nie widzi kolizji pomiędzy ewentualnym zakupem budynku na 

salę wiejską w Lubiatowie a nie rozpoczęciem inwestycji budowy sali wiejskiej  

w Grotowie. M. Pietruszak wyjaśnił, że kwestia Lubiatowa w żaden sposób nie 

została jeszcze rozstrzygnięta. Wyraził nadzieję, że uda się pozyskać środki na 

budowę sali w Grotowie, jednak podkreślił, że nie ma jeszcze naboru na odnowę 

wsi. Dodał, że wiadomym jest że środki na odnowę wsi w porównaniu do 

poprzedniej perspektywy będą bardzo niewielkie. M. Pietruszak powiedział, że 

jeśli Gminie nie uda się uzyskać dofinansowania to realizacja zadania przeciągnie 

się w czasie. Wyjaśnił, że skoro gotowa jest dokumentacja to realizacja zadania 

też powinna mieć miejsce.     

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 

W odpowiedzi na pytanie Cz. Binkowskiego Zastępca Burmistrza odnosząc się do 

przykładów podanych przez Sołtysa wyjaśnił, że są to osoby zatrudnione „na 
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zastępstwo” lub w ramach prac interwencyjnych z dofinansowaniem  

z Urzędu Pracy. Dodał, że tutejszy Urząd co roku występuje z wnioskami  

o pracowników publicznych czy interwencyjnych.  

Zadeklarował przekazanie sugestii Sołtysa odnośnie PGKiM Prezesowi spółki. 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego 

krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci” - druk nr 411/17. 

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 uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci” - druk nr 411/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 

5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, ZA: 1, NIEOBECNI: 4, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

PRZECIW: (5) 

Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Waldemar Kupczak, Dariusz 

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: (3) 

Dariusz Krysa, Henryk Majzlik, Mariusz Suchecki  

ZA: (1) 

Adam Kołwzan  

NIEOBECNI:(4) 

Michał Czekajło , Katarzyna Czerwińska , Krzysztof Jaśków , Mariola Kruk  

Rada Miejska, w obecności 9 radnych odrzuciła projekt uchwały w sprawie 

uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie 

wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej 

Noteci”. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drezdenko na lata 2017-2021 – druk nr 412/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Drezdenko na lata 2017-2021 – druk nr 412/17 (projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
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Wyniki głosowania: 

ZA: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, PRZECIW: 0, NIEOBECNI: 4, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, 

Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Mariusz Suchecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Siuda  

NIEOBECNI (4) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska,  Krzysztof Jaśków, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLV/415/2017  

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Drezdenko na lata 2017-2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 7 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości - druk nr 413/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości - druk nr 413/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 4, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, 

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

Suchecki  

NIEOBECNI (4) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Krzysztof Jaśków, Mariola Kruk  

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLV/412/2017  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości (uchwała stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie opisu granic stałych obwodów głosowania oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 414/17. 

Sekretarz Gminy B. Rerus poprosił o podjęcie uchwały z uwzględnieniem poprawek 

polegających na zmianie pisowni słowa „gmina” – w projekcie uchwale słowo to 
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pisane jest wielką literą a powinno być małą. Dodał, że to samo dotyczy kolejnego 

projektu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Drezdenko - druk nr 

414/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 4, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, 

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

Suchecki  

NIEOBECNI (4) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Krzysztof Jaśków, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLV/413/2017  

w sprawie opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Drezdenko 

(uchwała stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie opisu granic okręgów wyborczych Gminy 

Drezdenko - druk 415/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie opisu granic okręgów wyborczych Gminy Drezdenko - 

druk 415/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 4, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, 

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

Suchecki  

NIEOBECNI (4) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Krzysztof Jaśków, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLV/414/2017  

w sprawie opisu granic okręgów wyborczych Gminy Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok - druk 416/17. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

rok - druk 416/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 4, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Edward Dasiukiewicz, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2):  

Sebastian Dukaczewski, Dariusz Paluszkiewicz  

NIEOBECNY(A): Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Krzysztof Jaśków, Mariola 

Kruk  

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLV/410/2017  

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

stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 417/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 417/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 

16 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 4, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Edward Dasiukiewicz , Sebastian Dukaczewski , Adam Kołwzan , Dariusz Krysa , 

Waldemar Kupczak , Henryk Majzlik , Krzysztof Siuda , Mariusz Suchecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2):  

Dariusz Paluszkiewicz  

NIEOBECNY(A): Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Krzysztof Jaśków, Mariola 

Kruk. 

Rada Miejska, w obecności 9 radnych podjęła Uchwałę Nr XLV/411/2017  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2017-2025 (uchwała stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 16 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że w czasie wakacji możliwe 

będą sesje zwołane na wniosek Burmistrza, natomiast na temat planowej sesji nie 

może jeszcze nic powiedzieć. 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że dziś spotkał się z Zofią Kajder Kierownikiem 

Rejonu Dróg, od której otrzymał zapewnienie, że zjazd na ul. Kolejową zostanie 

wykonany. Dodał, że żywopłot rosnący po jednej stronie ul. Niepodległosci zostanie 

usunięty we wrześniu br. M. Pietruszak nie przekazał dobrych wieści  

w sprawie drogi wojewódzkiej nr 160 – powiedział, że dokumentacja jest „niby” 

ukończona, brakuje pewnych uzgodnień, które być może spłyną do końca sierpnia 

br. Podsumowując powiedział, że należy liczyć się z tym, że ze względu na okres 

zimowy, środki finansowe przeznaczone w bieżącym budżecie województwa na 

budowę drogi nr 160 przejdą jako niewygasające na rok następny.  

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że do dyspozycji Gmin mają być 

środki przeznaczane na likwidację „ognisk” barszczu sosnowskiego. Zaapelował 

jednocześnie do radnych i sołtysów o zgłaszanie miejsc, w których ta niebezpieczna 

roślina się pojawi. 

 

Ad. 17 

Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad             

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział w XLV 

sesji Rady Miejskiej w Drezdenku oraz życząc wszystkich miłych wakacji uznał 

posiedzenie za zakończone.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

        /-/ Adam Kołwzan 

 

 


