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

z dnia 27 września 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 27 września 2017r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 18:15 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych Rady Miejskiej w Drezdenku. 

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

Ad. 1  

Otwarcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia L sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan, powitał przybyłych gości, Komendanta Komisariatu Policji  

w Drezdenku M. Kędziorę, kierowników jednostek, Burmistrza Drezdenka 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. Przewodniczący Rady Miejskiej w sposób szczególny powitał dwóch 

nowo wybranych radnych – Eugeniusza Nawrota i Jarosława Dworeckiego.   

Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił porządek obrad sesji RM: 

1. Otwarcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Drezdenku. 

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy za półrocze 2017 roku. 
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5. Informacje dotyczące postępowań w zakresie planowania przestrzennego. 

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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 431/17. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 432/17. 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 433/17. 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 434/17. 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 435/17. 

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiewo - druk nr 436/17. 

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - obręb geodezyjny Radowo - druk nr 437/17. 

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Osów - druk nr 438/17. 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości - druk nr 439/17. 

17. Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej - druk nr 440/17. 

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

2017 rok - druk nr 441/17. 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 442/17. 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku - druk nr 443/17. 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku - druk nr 444/17. 

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/4/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku - druk nr 445/17. 

23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Gminie 

Drezdenko na lata 2017 - 2022 - druk nr 446/17. 

24. Wolne wnioski i informacje. 

25. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 
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Ad. 3 

Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej  

w Drezdenku. 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Marian Górski odczytał protokoły  

z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku, które odbyły się 10 i 17 

września 2017r. (protokoły stanowią załączniki nr 2 i 4 do niniejszego protokołu)  oraz 

obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. o wynikach z wyborów 

uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku (obwieszczeni stanowią załączniki 

nr 3 i 5 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył nowo wybranym radnym 

zaświadczenia o wyborze na radnych Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał tekst ślubowania, po czym 

wywołał Eugeniusza Nawrota i Jarosława Dworeckiego do wypowiedzenia słowa 

„ślubuję”. Obaj nowo wybrani radni złożyli ślubowanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Informacja z wykonania budżetu Gminy za półrocze 2017 roku (materiał stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 5 

Informacje dotyczące postępowań w zakresie planowania przestrzennego 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał informacje dotyczące 

postępowań w zakresie planowania przestrzennego (obwieszczenia  stanowią 

załączniki nr 7, 8 i 9 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: 

- Michał Czekajło 

- Sebastian Dukaczewski 

- Katarzyna Czerwińska 

- Krzysztof Jaśków 

- Waldemar Kupczak 

- Mariusz Suchecki 

- Dariusz Krysa 

- Mariola Kruk 

- Krzysztof Siuda 
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 Radny M. Czekajło: 

1) poinformował, że mieszkańcy ul. Słonecznej proszą o zamontowanie progów 

zwalniających ze względu na szybkość poruszających się po tej ulicy aut; 

2) zaproponował, aby skrzyżowanie ulicy Moniuszki, Okrężnej i Słonecznej 

zostało oznakowane tak, aby ulicy Słoneczna była ulicą główną od początku 

do końca a pozostałe ulicami podporządkowanymi; 

3) zwrócił uwagę, że ogrodzenie cmentarza od ul. Kopernika jest w złym stanie 

technicznym i stwarza niebezpieczeństwo szczególnie dla dzieci. 

Radny S. Dukaczewski: 

1) przypomniał, że na sesji RM, która odbyła się w sierpniu br. w wyniku zmiany 

uchwały budżetowej zostały zabezpieczone środki na wniosek firmy 

zewnętrznej o budowę drogi alei Piastów. Zapytał czy nabór wniosków został 

już rozstrzygnięty; 

2) poinformował, że w listopadzie ubiegłego roku występował z pismem do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie fatalnego stanu murku przy „Netto”, 

na które otrzymał odpowiedź, że do czasu wznowienia granic drogi 

wojewódzkiej nr 160 na działce nr 765 nie będą podejmowane żadne 

działania. Dodał, że pasy drogowe zostały już oznaczone i poprosił o wysłanie 

pisma do ZDW informującego o katastrofalnym stanie tego murku; 

3) przypomniał, że na sesji RM, która odbyła się w marcu br. radni wystosowali 

skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na stan dróg 

wojewódzkich biegnących przez gminę Drezdenko. Dodał, że w odpowiedzi 

udzielono krótkiej informacji, że WINB podejmie odpowiednie działania zgodne 

z przepisami prawa z wyszczególnionymi odcinkami dróg, które miały zostać 

naprawione - część do końca lipca, część do końca sierpnia br., natomiast na 

prośbę o udostępnienie harmonogramu prac przesłano odpowiedź, że Rada 

Miejska w Drezdenku nie jest stroną w sprawie i takich informacji nie otrzyma. 

Radny S. Dukaczewski zaproponował wystosowanie kolejnej skargi na ZDW, 

tym razem na drogi, które nie zostały naprawione do końca lipca lub sierpnia 

br. o następującej treści: „Rada Miejska w Drezdenku składa skargę na stan 

techniczny dróg wojewódzkich przebiegających przez gminę Drezdenko  

i wnosi o kontrolę obiektów pod względem bezpieczeństwa użytkowania.  

W przekonaniu Rady Miejskiej w Drezdenku zalecenia Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. w stosunku do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze nie zostały w pełni zrealizowane. 

Wykaz dróg, których dotyczy skarga: 

1) droga nr 160  na odcinku ul. Marszałkowska - al. Piastów (włącznie); 

2) droga nr 160 na odcinku Drezdenko – Klesno; 

3) droga nr 156 na odcinku Klesno – Stare Kurowo (do granicy gminy); 

4) droga nr 164 na odcinku Drezdenko - Zagórze (w tym również chodnik przy ul. 
Długiej); 

5) droga nr 174 na odcinku Drezdenko – Kosin - Stare Bielice (do granicy 
województwa); 

6) droga nr 176 na odcinku Niegosław – Karwin; 
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7) droga nr 181 na odcinku Drezdenko (ul. Pierwszej Brygady) – Niegosław (do 
granicy województwa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby podjęcie skargi 
pozostawić na koniec punktu „Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej  
w Drezdenku i sołtysów Gminy Drezdenko”. 
Radna K. Czerwińska: 

1) poinformowała, że w związku z obfitymi opadami deszczu w miesiącu lipcu br. 

na posesję Państwa Ławniczak ze Starych Bielic dostawała się woda. 

Zapytała czy sytuacja została już opanowana; 

2) poprosiła, aby pracownicy firmy ENEA podcięli drzewa w miejscowości Lipno 

przy lampach oświetleniowych, gdyż bardzo zasłaniają światło. 

Radny K. Jaśków:  

1) zapytał na jakim etapie jest inwestycja związana z remontem podwórka przy 

ul. Kościuszki i Marszałkowskiej; 

2) zwrócił uwagę, że drezdenecki deptak w porównaniu z innymi tego typu 

miejscami na terenie kraju wygląda bardzo skromnie. Poprosił  

o zabezpieczenie środków w budżecie na przyszły rok na upiększenie deptaka 

kwiatami i zielenią. 

Radny W. Kupczak:  

1) ponowił interpelację odnośnie budowy drugiego chodnika przy ul. Kolejowej  

w Trzebiczu;  

2) poprosił o naprawę nawierzchni ulicy Szkolnej, z której wypadają kamienie 

stwarzające niebezpieczeństwo;  

3) kolejny raz poprosił o ujęcie w budżecie Gminy środków na budowę sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu ze względu na fakt, że 

już dawno została wykonana dokumentacja; 

4) poinformował, że złożył wniosek do budżetu na  budowę ulic Kowalskiej, 

Nadrzecznej, Porzecznej oraz Stodolnej w Trzebiczu wraz z chodnikami. 

Poprosił o ujęcie tego zadania w budżecie Gminy Drezdenko; 

5) poinformował, że mieszkańcy Drezdenka proszą o usunięcie drzew i krzewów 

rosnących na drodze do Starych Bielic, które „kładą się” na linie energetyczne; 

6) poinformował, że wskutek złożonej interpelacji rozpoczęły się prace związane 

z remontem ul. Piłsudskiego (rondo Kilińskiego w stronę Osowa), ale w bardzo 

dziwnych okolicznościach prace te zostały zatrzymane. Zapytał czy Burmistrz 

ma wiedzę na ten temat. 

Radny M. Suchecki poprosił o ujęcie w budżecie Gminy Drezdenko środków na 

inwestycję związaną z dwoma odcinkami dróg w Grotowie i Rąpinie (w Rąpinie od 

figurki do granicy lasu, natomiast w Grotowie kontynuacja asfaltu po prawej stronie 

jadąc w kierunku Międzychodu) .   

Radny D. Krysa:  

1) zauważył  Park Kultur Świata jest w coraz gorszym stanie technicznym. Dodał, 

że bardzo dużo urządzeń dla dzieci uległo zniszczeniu. Poprosił Komendanta 

Komisariatu Policji o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby spożywające tam 
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alkohol i dewastujące park. Zwrócił uwagę, że monitoring zamontowany  

w Parku Kultur Świata nie działa tak jak powinien; 

2) zwrócił uwagę, że na terenie miasta są dziurawe drogi. Powiedział, że nie 

można ciągle łatać dróg, tylko należy naprawiać całe odcinki dróg np. ul. 

Kopernika, Słowackiego, aleja Piastów; 

3) powiedział, że w budżecie Gminy zapisane są środki na budowę remizy 

strażackiej a obecnie jest wrzesień a przetarg nawet nie został ogłoszony. 

Poprosił o wyjaśnienie tematu; 

4) zwrócił uwagę na zaniedbany teren PKP. Zapytał czy jest możliwość 

wystąpienia z pismem do PKP o uporządkowanie terenu. 

Radna M. Kruk: 

1) zwróciła uwagę na zły stan techniczny nawierzchni ul. Słowackiego; 

2) poinformowała, że złożyła wniosek do budżetu Gminy na remont nawierzchni 

dróg i chodników przy placu Wolności. Dodała, że dojazd do Szkoły 

Podstawowej nr 2 graniczy z cudem; 

3) zauważyła, że dźwiękowa sygnalizacja świetlna dla osób niewidomych jest 

zbyt słabo słyszalna. Poprosiła o interwencję w tej sprawie; 

4) zapytała na jakim etapie jest dalszy ciąg budowy ścieżki rowerowej. 

Radny K. Siuda: 

1) zauważył, że problem zbyt długich gałęzi przy lampach nie dotyczy tylko 

miejscowości Lipno, ale także ul. Podgórnej, Osowa, Gościmia; 

2) zapytał, w którym miejscu zatrzymał się sprzęt przy remoncie dróg wiejskich; 

3) poprosił o zwrócenie większej uwagi urzędników po remontach elewacji 

kamienic. Wyjaśnił, że po remontach chodniki są ochlapane betonem i klejami. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 

1) zwrócił uwagę, że przy skręcie na drogę nr 174 (przy kamieniu) w stronę 

miejscowości Drawiny teren prywatny wygląda jak wysypisko śmieci. Dodał, 

że właściciel powinien ustawić wysoki płot, aby nie było widać tego co na jego 

terenie się znajduje; 

2) zauważył, że w nawierzchni drogi nr 174 pod mostem jest uskok, który od kilka 

lat nie jest naprawiany; 

3) powiedział, że ośrodek w Kosinie od kilku lat nie funkcjonuje a znaki 

informujące o ograniczeniu prędkości do 50 km/h w dalszym ciągu są tam 

ustawione; 

4) zauważył, że jadąc od strony Drawin w kierunku Krzyża drogą nr 170 teren 

jest zarośnięty krzewami, co utrudnia widoczność; 

5) zwrócił uwagę, że przy przejazdach kolejowych w kierunku Drawin ustawione 

są dwa budynki, które miały być usunięte przez PKP dwa lata temu a do tej 

pory nic się nie dzieje. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1) poinformowała, że usłyszała od osoby pracującej w szpitalu w Drezdenku, że 

jeśli nie zostanie uruchomiony SOR i zakupiony tomograf komputerowy to 

szpital „śmiercią naturalną będzie umierał”; 
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2) w związku z niewyrażeniem zgody przez Radę Miejską w Drezdenku na zakup 

budynku na salę wiejską w Lubiatowie i decyzją o przeznaczeniu środków 

finansowych na remont szatni przy stadionie w Drezdenku zapytała na jakim 

etapie jest to zadanie; 

3) ponowiła wniosek o zakup budynku na salę wiejską w Lubiatowie, 

a w przypadku niewyrażenia zgody poprosiła o zabezpieczenie środków na 

wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej sali wiejskiej w Lubiatowie. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

1) poinformowała, że w Trzebiczu mieszkańcy ul. Poprzecznej (odcinek obok 

szkoły) przy większych opadach deszczu mają problem z ogromnymi kałużami 

ze względu na kłopot z odprowadzaniem wody; 

2) zwróciła uwagę na stan nawierzchni ulicy Szkolnej, z której wypadają 

kamienie stwarzające niebezpieczeństwo;  

3) zauważyła, że przy ul. Poznańskiej i Gorzowskiej w Trzebiczu przydałaby się 

sygnalizacja świetlna ze względu na prędkości z jakimi poruszają się auta, 

szczególnie przy wlotach do wsi; 

4) poinformowała, że należy wyremontować drogę gminną w Trzebiczu tj. drogę 

wjazdową do państwa Pęcherzewskich i Łęgowskich; 

5) poprosiła o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej 

Górze w sprawi wyczyszczenia włazów do studzienek należących do ZDW; 

6) poprosiła o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej 

Górze w sprawie dokonania przeglądów wszystkich studzienek 

umiejscowionych w ciągu dróg wojewódzkich. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

1) zapytała, w którym miejscu na terenie gminy zostały zakończone remonty 

dróg. Dodała, że w Grotowie nie było żadnego remontu, jak również nie było 

przeglądu, który był od stycznia zapowiadany; 

2) powiedziała, że została źle potraktowana przez pracowników Referatu Dróg 

tut. Urzędu. Dodała, że zgłaszając fakt o zalaniu drogi, która w odcinku 30-40 

m przebiega przez dawny jęzor jeziora (bagno) i jest zapadnięta, została 

poinformowana, że jest to wina mieszkańców, którzy mają działki po obu 

stronach bagna, bo gdyby sobie wykopali stawy i tym samym odwodnili drogę 

to nie byłoby problemu. Poprosiła o szacunek dla problemów mieszkańców; 

3) zapytała, czy w tut. Urzędzie zatrudniona jest osoba odpowiedzialna jest za 

pozyskiwanie środków pozabudżetowych, która sprawnie porusza się po 

tematach związanych z konkursami i programami związanymi z dotacjami; 

4) poruszyła temat związany z dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3  

z Drezdenka, którym dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego została 

przekazana informacja, że nie będą mogli dojeżdżać autobusami szkolnymi do 

i ze szkoły. Wyjaśniła, że do tej pory było tak, że dzieci dojeżdżające do SP 3 

wsiadały do autobusu w różnych częściach miasta, co obecnie zostało 

zakazane. Dodała, że rodzice otrzymali informację, że mogą przenieść swoje 

dzieci do jednej z dwóch szkół mieszczących się na terenie miasta, a po 

licznych dyskusjach zaproponowano rozwiązanie polegające na umożliwieniu 
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dojazdu dzieci do SP 3 z jednego miejsca usytuowanego przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Drezdenku. Podsumowując powiedziała, że po pierwsze 

dzieci to nie są worki ziemniaków, które można przestawiać z miejsca na 

miejsce i jeżeli dziecko rozpoczęło naukę w SP 3 to powinno ją właśnie tam 

kontynuować na takich samych zasadach jak na początku – czyli powinno być 

dowożone do szkoły autobusami szkolnymi. K. Piotrowska przypomniała 

sytuację, która niedawno miała miejsce z pedofilem mieszkającym na terenie 

gminy Drezdenko i powiedziała, że ze względów bezpieczeństwa dzieci same 

nie powinny chodzić do szkoły. Dodała, że dzisiejszy świat zmienił się - 

rodzice i dziadkowie pracują zawodowo i nie mają możliwości stałej opieki nad 

dzieckiem. Sołtys Grotowa powiedziała, że Gmina powinna wychodzić 

mieszkańcom naprzeciw i dowozić dzieci z Drezdenka do centrum miasta, na 

osiedle, gdyż tam mają zorganizowane swoje życie. Poinformowała, że 

rezygnacja z dowozu dzieci lub zabieranie ich z jednego miejsca na uboczu 

miasta (SP 2 Drezdenko) pokrzyżowało plany kilkudziesięciu rodzinom. 

Sołtys Kosina A. Zych  poinformował, że rzeka Stara Noteć do tzw. „kolejówy” od 

40 lat nie była odmulana. Dodał, że jest tak zarośnięta, że nie widać, że tam płynie. 

Zapytał kto jest odpowiedzialny za stan Starej Noteci. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 20 minut przerwy w obradach. 

 

Ad. 7 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny M. Czekajło: 

1) Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że na wjeździe od strony ul. 

Poznańskiej byłaby potrzeba zamontowania co najmniej dwóch progów 

zwalniających i za krzyżówką jednego. Dodał, że jest to kwestia wniosku do 

budżetu, gdyż wykonanie takich progów wiąże się z kosztami; 

2) M. Pietruszak poinformował, że były już wystosowywane pisma o zmianę 

organizacji ruchu, aby właśnie ulica Słoneczna stanowiła ulicę główną. Dodał, 

że kwestia zmiany organizacji ruchu musi być opiniowana przez Policję  

i wówczas opinia ta była negatywna; 

3) Burmistrz powiedział, że sprawę ogrodzenia cmentarza należy zbadać, 

przeprowadzić wizję w terenie i sprawdzić jaki prace należy wykonać, aby 

zagrożenia nie było. 

Radny S. Dukaczewski: 

1) Burmistrz Drezdenka poinformował, że najprawdopodobniej w tym tygodniu 

zostanie rozstrzygnięty nabór wniosków na „schetynówki”. Dodał, że jeśli 

chodzi o zapotrzebowanie i środki jakimi dysponuje Wojewoda na remonty 

dróg gminnych to ok. 40% gmin składających wnioski dofinansowanie 

otrzyma. M. Pietruszak powiedział, że mimo, iż wniosek złożony przez Gminę 

Drezdenko posiada takie elementy, które są punktowane to słabym punktem 

jest dochód na jednego mieszkańca; 
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2) M. Pietruszak wyjaśnił, że na kilku drogach wojewódzkich będą asfaltowane 

odcinki: na drodze nr 174 (w kierunki Starych Bielic), odcinek drogi od ul. 

Długiej do krzyżówki na Lubiewo. W kwestii drogi na Osów, Burmistrz 

poinformował, że rozmawiał z p. Kajder i uzyskał zapewnienie, że prace na 

tym odcinku zakończone zostaną do końca miesiąca. 

Radna K. Czerwińska: 

1) Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że prace związane  

z problemem p. Ławniczak zostaną rozpoczęte jak tylko firma „Promat” 

będzie dysponować czasem. Dodał, że firma ta kończy jedną ze swoich 

inwestycji i jak tylko to nastąpi to pracownicy zaczną prace u p. Ławniczak. 

A. Kozubaj powiedział, że prace odwodnieniowe prowadzone będą  

w uzgodnieniu z nadleśnictwem; 

2) Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że w pasie drogi 

gminnej oświetlenie leży w gestii Gminy i prace związane z obcięciem 

gałęzi przy lampach muszą zostać wykonane przez Gminę.  

     Radny K. Jaśków:  

1) Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że za miesiąc będzie wykonana 

dokumentacja dotycząca remontu podwórka przy ul. Marszałkowskiej  

i Kościuszki. Dodał, że natychmiast po otrzymaniu dokumentacji zostanie 

rozpisany przetarg; 

2) w kwestii wizualnej deptaka Burmistrz Drezdenka powiedział, że zostanie 

sporządzona koncepcja, która będzie realizowana w miarę posiadanych 

środków. 

Radny W. Kupczak: 

1) Burmistrz poinformował, że interpelacja radnego zostanie potraktowana jako 

wniosek do przyszłorocznego budżetu; 

2) Burmistrz Drezdenka przyznał rację radnemu W. Kupczakowi deklarując 

jednocześnie bieżące naprawy; 

3) Dyrektor MGZO E. Pręt wyjaśniła, że wnioski, które zostały złożone do 

Ministerstwa Sportu nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Dodała, 

że ministerstwo poinformowało, że powodem odrzucenia wniosku jest zbyt 

wysoki dochód na jednego mieszkańca w Gminie Drezdenko. E. Pręt 

powiedziała, że kolejnym powodem odrzucenia wniosku było otrzymane 

dofinansowanie w roku poprzednim na budowę boiska wielofunkcyjnego przy 

Gimnazjum nr 1 w Drezdenku; 

4) pracownik Referatu Inwestycji tut. Urzędu Andrzej Francuzik poinformował, że 

wykonana jest dokumentacja projektowa na budowę ulic Kowalskiej, 

Nadrzecznej, Porzecznej oraz Stodolnej w Trzebiczu. Dodał, że w chwili 

obecnej jest problem związany z wyrażeniem zgody przez właściciela 

nieruchomości, przez którego posesję musi przejść odwodnienie tej drogi do 

rzeki Noteć. Dodał, że problem ten zostanie rozwiązany poprzez podpisanie 

umowy i będzie można rozpocząć realizację zadania; 
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5) w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących na drodze do Starych Bielic, 

które „kładą się” na linie energetyczne Burmistrz poinformował, że kwestia ta 

zostanie potraktowana jako wniosek; 

6) M. Pietruszak wyjaśnił, że na kilku drogach wojewódzkich będą asfaltowane 

odcinki: na drodze nr 174 (w kierunki Starych Bielic), odcinek drogi od ul. 

Długiej do krzyżówki na Lubiewo. W kwestii drogi na Osów Burmistrz 

poinformował, że rozmawiał z p. Kajder i uzyskał zapewnienie, że prace na 

tym odcinku zakończone zostaną do końca miesiąca. 

Radny M. Suchecki: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że interpelacja dotycząca 

inwestycji drogowej w Rąpinie od figurki do granicy lasu musi zostać potraktowana 

jako wniosek do budżetu, podobnie jak kwestia kontynuacji asfaltu po prawej stronie 

jadąc w kierunku Międzychodu, która była wykonywana w ramach funduszy Ochrony 

Gruntów Rolnych. 

Radny D. Krysa: 

1) M. Pietruszak wyjaśnił, że naprawa urządzeń w Parku Kultur Świata leży  

w gestii Centrum Integracji Społecznej i sprawa została już kierownikowi 

przekazana. Dodał, że w tej sprawie należy kolejny raz zaapelować do 

Komendanta Komisariatu Policji, aby patrolujący ten rejon policjanci pojawiali 

się na terenie parku (a nie tylko w okolicy radiowozem), bo przebywająca tam 

młodzież trwale uszkadza urządzenia do zabaw; 

2) Burmistrz zauważył, że drogi budowane są systematycznie. Podał przykład ul. 

Owocowej, Miodowej, Lema, Wita Stwosza, 11 listopada. M. Pietruszak 

powiedział, że zostały jeszcze środki na asfalty i zostaną one przeznaczone 

na naprawę ul. Kopernika i Słowackiego natomiast w sprawie alei Piastów 

został złożony wniosek na schetynówkę; 

3) M. Pietruszak poinformował, że przetarg na budowę remizy jest w trakcie 

przygotowania; 

4) w sprawie zaniedbanego terenu przy stacji Burmistrz zadeklarował ponowne 

wystąpienie do PKP. 

Radna M. Kruk: 

1) M. Pietruszak powiedział, że zostały jeszcze środki na asfalty i zostaną one 

przeznaczone na naprawę m.in. ul. Słowackiego; 

2) w sprawie placu Wolności Burmistrz powiedział, że odcinek od SP 2 do alei 

Piastów nie jest w najlepszym stanie ale w szczególnie złym stanie jest sam 

wyjazd na aleję Piastów. Dodał, że interpelacja radnej zostanie potraktowana 

jako wniosek do budżetu; 

3) Burmistrz Drezdenka zdecydowanie zgodził się z interpelacją radnej i 

poinformował, że wystosuje apel ZDW w sprawie podjęcia działań, aby 

sygnalizacja świetlna była bardzie słyszalna dla przechodniów; 

4) w kwestii budowy dalszego etapy ścieżki rowerowej Burmistrz poinformował, 

że w dalszym ciągu trwa oczekiwanie na nabór. Dodał, że Gmina posiada 

dokumentację i jest przygotowana do aplikowania o środki. 
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Radny K. Siuda: 

1) Burmistrz wyjaśnił, że przy drogach gminnych prace zostaną wykonane przez 

Gminę, natomiast przy pozostałych nawierzchniach sprawa leży w gestii 

zarządcy pasa drogowego czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zadeklarował 

jednocześnie wystosowanie pisma w tej sprawie do ZDW; 

2) w sprawie remontów dróg Burmistrz Drezdenka poinformował, że niedawno 

były dodawane środki w wysokości 200.000 zł na remonty nawierzchni dróg 

gruntowych. Dodał, że środki te zostały już wykorzystane a pozostały jeszcze 

fundusze na remonty dróg asfaltowych. Burmistrz zadeklarował przygotowanie 

informacji na temat wykonanych remontów dróg wiejskich. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 

1) Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że właściciel posesji gromadzi materiał, aby 

podnieść teren. W odniesieniu do informacji o tym, że właściciel 

nieruchomości gromadzi tam śmieci M. Pietruszak powiedział, że należy się 

temu przyjrzeć  

i wezwać do usunięcia; 

2) M. Pietruszak powiedział, że wspomniany remont odcinka drogi 174 

najprawdopodobniej obejmie opisywany przez Sołtysa uskok; 

3) w sprawie ograniczenia prędkości do 50 km/h Burmistrz zadeklarował 

wystosowanie pisma do ZDW w Zielonej Górze; 

4) w kwestii usunięcia krzewów z okolic drogi nr 170 Burmistrz zadeklarował 

wystosowanie pisma do ZDW w Zielonej Górze; 

5) Burmistrz Drezdenka zadeklarował ponowne zwrócenie się do PKP w sprawie 

usunięcia wspomnianych przez Sołtysa budynków. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1) radny M. Czekajło powiedział, że informacje dotyczące upadku szpitala  

w razie nieuruchomienia SOR-u są bzdurą. Dodał, że brak tomografu 

komputerowego utrudnia pracę szpitalowi, gdyż ma to związek z wywozem 

pacjentów do ościennych miast. Dodał, że wszystko jest kwestią środków  

a póki co fundusz zdrowia nie płaci szpitalowi za nadwykonania; 

2) w sprawie szatni na terenie stadionu Burmistrz powiedział, że kwestia jeszcze 

nie jest rozstrzygnięta, ale jest pomysł na kontenery, które w przyszłości 

będzie można wykorzystać gdzieś indziej np. przy „Orliku”. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

1) Burmistrz Drezdenka poinformował, że przy ul. Poprzecznej w Trzebiczu 

zostały wykonane skrzynki rozsączające dzięki czemu sytuacja poprawiła się 

radyklanie z tym, że przy tak obfitych opadach deszczu jakie były w tym roku 

żadna instalacja nie byłaby w stanie tej masy wody odbierać. Zadeklarował, że 

pracownicy Centrum Integracji Społecznej dokonają przeglądu  

i przeczyszczenia instalacji; 

2) w sprawie nawierzchni ul. Szkolnej w Trzebiczu Burmistrz Drezdenka, 

przyznał rację deklarując jednocześnie bieżące naprawy; 

3) M. Pietruszak powiedział, że można skierować wniosek do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie zainstalowania sygnalizacji 
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świetlnej w Trzebiczu, ale należy zastanowić się czy ma on realne szanse 

realizacji. Dodał, że większe prawdopodobieństwo realizacji tego zadania 

byłoby możliwe gdyby były tam jakieś obiekty użyteczności publicznej np. 

szkoła; 

4) w sprawie stanu drogi wjazdowej do p. Piotrowskich i Pęcherzewskich 

Burmistrz Drezdenka zapowiedział sprawdzenie nawierzchni; 

5) Burmistrz Drezdenka poinformował, że wielokrotnie były wystosowywane 

pisma w sprawie studzienek do ZDW i zadeklarował ponowne skierowanie 

wniosku o regulację włazów studzienek. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

1) M. Pietruszak powiedział, że aby wyremontować a właściwie zbudować od 

nowa drogi na terenie Grotowa należałoby wydać kilkuletni budżet Gminy 

przeznaczony na inwestycje. Dodał, że na dzień dzisiejszy drogi te mogą być 

utrzymywane w stanie przejezdnym w ramach posiadanych środków, gdyż na 

tą chwile tylko takie są możliwości budżetowe. Burmistrz zauważył, że skala 

potrzeb dotycząca dróg gruntowych jest ogromna a Gmina Drezdenko jest 

największą gminą w województwie lubuskim, w której jest tak wiele 

miejscowości o luźnej zabudowie; 

2) Burmistrz Drezdenka poinformował, że w Urzędzie zatrudniona była osoba 

odpowiedzialna za monitorowanie unijnych programów, potem stanowisko to 

zajmowała osoba, która tylko realizowała sprawy rozpoczęte, natomiast teraz 

przeprowadzony został konkurs na przedmiotowe stanowisko. Dodał, że 

postępowanie wygrała osoba, która posiada duże doświadczenie w pracy przy 

pozyskiwaniu środków unijnych; 

3) Dyrektor MGZO E. Pręt poinformowała, że uchwałą Rady Miejskiej przyjęte 

zostały obwody szkół, w której przypisano ulice i miejscowości do 

poszczególnych szkół. Dodała, że Gmina ma obowiązek dowozu uczniów do 

szkół obwodowych. E. Pręt powiedziała, że rodzice zapisując dzieci 

mieszkające w centrum miasta do SP 3 jak najbardziej mieli takie prawo, 

jednak Gmina nie ma obowiązku dowozu tych dzieci do szkoły. Wyjaśniła, że 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, zaproponowano aby dzieci 

uczęszczające do SP 3 wsiadały na zbiorczym przystanku przy SP 2, gdyż  

wtedy zwalniają się miejsca w autobusie. E. Pręt poinformowała, że do SP 3 

najwięcej dzieci uczęszcza z rejonu ulicy Poznańskiej i przez tę ulicę 

przejeżdżają dwa autobusy wiozące dzieci do SP 3 z Rąpina i Grotowa, ale w 

związku z tym, że w obu autobusach zajęte są wszystkie miejsca to nie ma 

możliwości, aby tam wsiadały dodatkowe osoby. Dyrektor MGZO podkreśliła, 

że znalezione zostało rozwiązanie, aby wszystkie dzieci uczące się w SP 3 

wsiadały na przystanku przy SP 2, gdyż podjeżdża tam autobus z Gościmia  

w którym zwalniają się miejsca, a który jedzie dalej do SP 3. 

M. Pietruszak dodał, że nikt niczego nie obiecywał rodzicom, którzy 

decydowali się zapisywać swoje dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3. 
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Sołtys Kosina A. Zych: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że tzw. odmulanie rzek leży  

w gestii Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Dodał, że mimo, 

że zadanie to należy do kompetencji zarządu melioracji to Gmina Drezdenko na 

podstawie porozumienia, co roku wykonywała prace związane  

z oczyszczaniem dna rzeki na odcinku miejskim od mostu kolejowego do 

oczyszczalni. 

M. Pietruszak sprostował wypowiedź Sołtysa, który powiedział, że dno Noteci nie 

było czyszczone od kilkudziesięciu lat, informując, że po 2010 roku kiedy miało 

miejsce zagrożenie powodziowe ZMiUW przeprowadzał prace związane  

z czyszczeniem dna Noteci. Burmistrz przyznał, że oczywiście jest to za mało, aby 

zlikwidować problem. 

Radny D. Krysa wrócił do odpowiedzi na interpelację, której udzielała Dyrektor 

MGZO E. Pręt i zapytał czy, skoro autobus do którego mogą wsiadać dzieci przy SP 

2 jedzie od strony Gościmia, to czy dzieci te nie mogą wsiadać przy ul. Piłsudskiego. 

Dyrektor MGZO odpowiedziała, że w tym roku wszystkie autobusy jadą pełne do SP 

2 w związku z tym możliwe było tylko jedno, zaproponowane rodzicom rozwiązanie. 

Radny S. Dukaczewski przypomniał interpelację dotyczącą stanu technicznego 

murku przy „Netto”. 

M. Pietruszak powiedział, że interpelacje zostanie ponownie skierowana do ZDW. 

Radny S. Dukaczewski w związku z pytaniem dotyczącym rzeki Noteć poinformował, 

że w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Zielonej Górze zamieszczono informację dotyczącą rozstrzygniętego 

przetargu pn. „Rzeka Stara Noteć w km 29+520 - 33+270 i 36+270 – 43+120, gm. 

Drezdenko”. 

Radny S. Dukaczewski nawiązał do sprawy dotyczącej transportu dzieci  

z miasta do SP 2 i zwrócił uwagę, że Rada Miejska nie podjęła uchwały dotyczącej 

obwodu szkół na własne życzenie, tylko zostało to narzucone zmianami w systemie 

oświaty. Zapytał czy kursy autobusów mogą ulec zmianie, skoro w ubiegłych latach 

jeździły inaczej i wszyscy byli zadowoleni. Zaznaczył, że problem pojawił się 4 

września a radni nie zostali o tym poinformowani. Dodał, że minęły już cztery 

tygodnie i rozwiązanie powinno być dawno znalezione a nie dopiero poszukiwane. 

Dyrektor MGZO podkreśliła, że rozwiązanie zostało znalezione po kilku dniach od 

rozpoczęcia roku szkolnego i nie wie na czym polega problem. 

Radny S. Dukaczewski powiedział, że przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Dyrektor 

MGZO, ale w związku z tym, że był świadkiem sytuacji kiedy rodzice poprosili 

Przewodniczącego Rady Miejskiej o spotkanie, uważa że warto jest się spotkać  

i wysłuchać drugiej strony, gdyż w tej chwili przedstawiony jest pogląd jednej strony. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wyjaśnił, że spotkał się  

z rodzicami przed sesją i poprosił o pismo w sprawie zorganizowania spotkania. 

Dodał, że celem spotkania będzie spokojne wyjaśnienie sprawy i rozwiązanie 

problemu. Dodał, że dotarły do niego informacje (podkreślił, że nie sprawdzał ich), że 

autobusami szkolnymi dojeżdżają do miasta dorośli. 
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Sołtys Grotowa K. Piotrowska powiedziała, że ludzie, którzy nie mają samochodu 

często proszą kierowcę autobusu, aby zabrał ich do miasta, bo nie ma żadnej innej 

możliwości dostania się do Drezdenka. Dodała, że dotyczy to przede wszystkim osób 

starszych i młodzieży uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej a mieszkańcy 

Grotowa, Rąpina, Lubiatowa wielokrotnie zwracali się z prośbą o uruchomienie 

jakiegokolwiek środka transportu np. busa. 

Dyrektor MGZO powiedziała, że należy zdać sobie sprawę z tego, że nie ma 

komunikacji PKS. Dodała, że od 1 stycznia 2018r. zmianie ulega ustawa  

o transporcie publicznym, która przewiduje brak biletów miesięcznych, ulgowych 

dzięki którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych za stosunkowo niewielką cenę 

dojeżdżają do szkół. Wracając do tematu dowozu uczniów uczących się w SP 3  

a mieszkających w mieście, E. Pręt powiedziała, że jeżeli uruchomiony zostanie dla 

tych dzieci dodatkowy transport, to z pewnością pojawią się tutaj rodzice dzieci ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2, aby ich dzieci również dowozić do szkół. Dodała, że 

rodzic miał prawo wybrać szkołę obwodowo, dlatego też ustawodawca, aby uniknąć 

sytuacji, że Gmina będzie musiała najmować taksówki i dowozić nimi dzieci do szkół, 

nałożył pewne obwarowania, które w pewien sposób chronią Gminę a które mówią, 

że dowozy trzeba organizować dla szkół obwodowych. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj dodał, że wszystkie dzieci są równe i nie może być 

sytuacji że jedno dziecko z ulicy np. Poznańskiej będzie dowożone do SP 3 a drugie 

dziecko z tej samej ulicy do SP 2 będzie musiało dotrzeć samo. Podsumowując 

powiedział, że albo będą dowożone wszystkie dzieci do wszystkich szkół, albo 

Gmina wypełnia swój ustawowy obowiązek i dowozi te dzieci, które muszą zostać 

dowiezione czyli te, które mają więcej niż 3 lub 4 km do szkoły ze swojego obwodu. 

Dodał, że jeśli stworzy się precedens to można spodziewać się kolejki rodziców  

z żądaniem o dowóz każdego dziecka do szkoły. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował, że zostanie zorganizowane spotkanie 

w tej sprawie, o którym wszyscy radni zostaną powiadomieni. 

Radny W. Kupczak powiedział, że w sprawie pozyskania środków zewnętrznych na 

budowę sali gimnastycznej, Dyrektor MGZO udzieliła odpowiedzi, która jest jemu 

znana, natomiast pytanie dotyczyło innych źródeł pozabudżetowych niż MEN. 

Przypomniał obietnicę wyborczą Burmistrza informującą, że jeśli nie znajdzie się 

dofinansowanie to sala gimnastyczna w Trzebiczu zostanie wybudowana w całości 

ze środków gminnych. 

Dyrektor MGZO E. Pręt powiedziała, że cały czas prowadzony jest monitoring 

dotyczący możliwości pozyskania środków z innych źródeł dofinansowania, 

natomiast na tą chwilę nie ma takich konkursów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w sprawie wniosku o zakup budynku na 

salę wiejską w Lubiatowie lub wybudowanie takiej sali powiedział,  że można to 

traktować jedynie jako wniosek do budżetu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił propozycję brzmienia skargi 

na stan techniczny dróg wojewódzkich zaproponowaną przez radnego  

S. Dukaczewskiego: „Rada Miejska w Drezdenku składa skargę na stan techniczny 

dróg wojewódzkich przebiegających przez gminę Drezdenko i wnosi o kontrolę 
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obiektów pod względem bezpieczeństwa użytkowania. W przekonaniu Rady Miejskiej 

w Drezdenku zalecenia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gorzowie Wlkp. w stosunku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze nie 

zostały w pełni zrealizowane. 

Wykaz dróg, których dotyczy skarga: 

1) droga nr 160  na odcinku ul. Marszałkowska - al. Piastów (włącznie); 

2) droga nr 160 na odcinku Drezdenko – Klesno; 

3) droga nr 156 na odcinku Klesno – Stare Kurowo (do granicy gminy); 

4) droga nr 164 na odcinku Drezdenko - Zagórze (w tym również chodnik przy ul. 
Długiej); 

5) droga nr 174 na odcinku Drezdenko – Kosin - Stare Bielice (do granicy 
województwa); 

6) droga nr 176 na odcinku Niegosław – Karwin; 

7) droga nr 181 na odcinku Drezdenko (ul. Pierwszej Brygady) – Niegosław (do 
granicy województwa.” 

Radny S. Dukaczewski poprosił o uzupełnienie skonstruowanej skargi o drogę nr 170 

na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 174 do Przeborowa. Dodał, że Lubuski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przysłał informację, że w terminie do 

31 lipca 2018 roku nakazał usunięcie nieprawidłowości drogi 176, 181, 158, 170, 

174, 164 oraz w terminie do 30 czerwca 2018 roku drogi wojewódzkie 156 i 160 na 

odcinku Klesno-Grotów. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych podjęła decyzję o ponownym 

skierowaniu skargi na stan techniczny dróg wojewódzkich biegnących przez 

gminę Drezdenko do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego (skarga stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 431/17. 

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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko wraz z poprawkami - druk nr 431/17 (projekt 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  
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NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz, Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/428/2017  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Drezdenko wraz z poprawkami wniesionymi na wspólnym posiedzeniu 

komisji (uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko wraz z poprawkami wniesionymi na 

wspólnym posiedzeniu komisji - druk nr 432/17. 

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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko wraz z poprawkami - druk nr 431/17 (projekt 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz, Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/429/2017  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Drezdenko wraz z poprawkami wniesionymi na wspólnym posiedzeniu 

komisji (uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 433/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 433/17 (projekt stanowi załącznik 

nr 15 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 
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Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz , Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/430/2017  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Lubiatów wraz z poprawkami wniesionymi na wspólnym 

posiedzeniu komisji (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 434/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 434/17 (projekt stanowi załącznik 

nr 17 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz, Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/431/2017  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Lubiatów wraz z poprawkami wniesionymi na wspólnym 

posiedzeniu komisji (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

  

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 435/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 435/17 (projekt stanowi załącznik 

nr 19 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak , 
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Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz , Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/432/2017  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Lubiatów wraz z poprawkami wniesionymi na wspólnym 

posiedzeniu komisji (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiewo - druk nr 436/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiewo - druk nr 436/17 (projekt stanowi załącznik 

nr 21 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz , Dariusz Paluszkiewicz  

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/433/2017  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Lubiewo wraz z poprawkami wniesionymi na wspólnym 

posiedzeniu komisji (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - obręb geodezyjny Radowo - druk nr 437/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - obręb geodezyjny Radowo - druk nr 437/17 

(projekt stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 
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Edward Dasiukiewicz , Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/434/2017  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Drezdenko - obręb geodezyjny Radowo wraz z poprawkami wniesionymi 

na wspólnym posiedzeniu komisji (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Osów - druk nr 438/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Osów - druk nr 438/17 (projekt stanowi załącznik nr 

25 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz, Dariusz Paluszkiewicz  

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/435/2017  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Osów wraz z poprawkami wniesionymi na wspólnym 

posiedzeniu komisji (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 

W odniesieniu do pytania zadanego przez radnego M. Sucheckiego na wczorajszym 

posiedzeniu komisji odnośnie usytuowania masztów antenowych na terenach 

prywatnych Kierownik Referatu Budownictwa i Urbanistyki tut. Urzędu Regina Netyks 

poinformowała, że  wpłynęła decyzja lokalizacji celu publicznego dotycząca wieży 

telekomunikacji na działce prywatnej w Rąpinie. Wyjaśniła, że przy procedowaniu 

tego typu zadań nie ma znaczenia typ działki tzn. czy prywatna, państwowa czy też 

gminna. R. Netyks wyjaśniła, że do Urzędu razem z wnioskiem wpłynęła informacja 

dotycząca tego czy dana inwestycja podlega pod rozporządzenie w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z której wynika, że 

nie jest to inwestycja tego typu. W związku z tym przygotowywany jest projekt decyzji 

lokalizacji celu publicznego, która wysyłana jest uzgodnień, opinii RDOŚ (z reguły 

pozytywna). R. Netyks powiedziała, że wszystko zależy od właściciela działki. 

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości - druk nr 439/17. 
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Zastępca Burmistrza A. Kozubaj odpowiedział na pytania zadane przez radnych 

podczas wczorajszego posiedzenia komisji.  

1. Jakie środki finansowe będą wpływać do budżetu Gminy po zastosowaniu 

zaproponowanych o niecałe 2% podwyżek? 

A.Kozubaj poinformował, że po podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości 

wpływy do budżetu w 2018 roku szacunkowo powinny wzrosnąć w stosunku do 

roku 2017 roku o kwotę 138.438,58 zł. 

2. Jaki wpływ do budżetu Gminy przynosi opłata miejscowa? 

Zastępca Burmistrza powiedział, że wpływy z opłaty miejscowej do budżetu gminy na 

dzień 27.09.2017 wynoszą: 481,13 zł - wpłata ośrodka wypoczynkowego, natomiast 

nie odnotowano wpłat sołtysów. Dodał, że jeśli chodzi o tzw. letników to zgodnie z art. 

17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – opłaty miejscowej nie pobiera się 

od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych 

położonych w miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa. 

3. Jakie są maksymalne stawki podatków? 

A.Kozubaj wyjaśnił, że w większości podatków w Gminie Drezdenko obowiązują 

maksymalne stawki. Dodał, że obniżony podatek funkcjonuje w kategoriach: 

1) pozostałe grunty np. dom na działce – ok. 70% maksymalnej kwoty; 

2) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki 

gospodarcze lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 

ok. 90% maksymalnej kwoty; 

3) budynki gospodarcze – ok. 65% maksymalnej kwoty. 

4. Czy prywatny gabinet lekarski jest opodatkowany tak jak prowadzący działalność 

gospodarczą?  

Zastępca Burmistrza poinformował, że w tej kwestii nie ma konkretnej wykładni 

prawnej, ale wg orzecznictwa w naszej Gminie podatek naliczany jest właściwie 

czyli zarówno szpital jak i prywatne gabinety lekarskie opodatkowane są w ten 

sam sposób. A. Kozubaj zacytował fragmenty orzeczenia w tej sprawie: „Dla 

opodatkowania budynków lub ich części „preferencyjną” stawką podatku od 

nieruchomości przewidzianą w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. d u.p.o.l. niezbędnym jest 

ustalenie, że przedmioty te są związane (pozostają w związku) z prowadzeniem 

działalności leczniczej w zakresie świadczeń zdrowotnych i są zajęte (faktycznie 

lub prawnie) przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.”, „Stawka 

podatku od nieruchomości z art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. d u.o.p.o.l. może być  

stosowana również przez takiego podatnika - właściciela budynku, który sam nie 

udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

lecz wynajmuje budynek lub jego część innym podmiotom, udzielających takich 

świadczeń na powierzchni, będącej przedmiotem najmu.” Przytoczył również 

fragment uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze: „Stawka 

podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, dotyczy budynków lub ich 

części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej zajętych przez każdy rodzaj podmiotu, który 
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takich świadczeń udziela, a zatem jej zastosowanie nie jest powiązane  

z koniecznością prowadzenia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 

działalności gospodarczej.”. 

Rady S. Dukaczewski powiedział, że wzrost o ok. 138.000 zł nie jest znaczącą 

kwotą przy prawie 80 milionowym budżecie i zapytał czy akurat w tym momencie 

nie warto zrezygnować z tych niewielkich podwyżek, które mocno odczują małe 

firmy. Dodał, że na terenie gminy Drezdenko małe firmy są zamykane ze względu 

na wysokie koszty pracy. Poprosił o dyskusję w tej kwestii. 

Radny K. Siuda zauważył, że małe firmy nie upadają przez podatki tylko przez 

inne obłożenia. Dodał, że jeśli teraz podwyższone zostaną podatki o niecałe 2% 

to będzie mniej uciążliwe niż w kolejnym roku o wiele więcej. K. Siuda powiedział, 

że podwyższanie podatków jest nieuniknione. 

Radny H. Majzlik zapytał czy kancelarie notarialno-prawnicze płacą podatki. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że zgodnie z tym, co powiedział 

wcześniej, preferencyjną stawką mogą być objęte tylko osoby prowadzące 

działalność leczniczą i wszystko co jest związane z tą działalnością. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj zauważył, że kwota ok. 140.000 zł, która wpłynie 

do budżetu po nieznacznym podwyższeniu podatków, nie jest wcale małą kwotą. 

Dodał, że w ciągu roku można bardzo łatwo zauważyć jak takie środki mogą być 

potrzebne. Zastępca Burmistrza powiedział, że na mienie Gminy wciąż przybywa 

różnego rodzaju obiektów, które trzeba utrzymać. Dodał, że dodatkowym 

obciążeniem są również oczekiwania społeczne dotyczące inwestycji a jedynym 

dochodem są właśnie podatki. 

Radny K. Jaśków powiedział, że od wysokości wpływów podatku do budżetu 

zależy wiele inwestycji i zadań m.in. remont podwórka przy ul. Kościuszki  

i Marszałkowskiej – kwota 80.000 zł a ile było krzyku na ten temat. 

Radny S. Dukaczewski zauważył, że w większości naborów wnioski naszej Gminy 

otrzymują punkty ujemne za zbyt wysoki dochód na jednego mieszkańca. Dodał, 

że gdyby nie podwyższać podatków to wskaźnik ten byłby o wiele niższy i byłaby 

szansa na pozyskanie większej ilości środków pozabudżetowych. 

Zastępca Burmistrza powiedział, że aby taka sytuacja mogła mieć miejsca, to 

należałoby bardzo radykalnie obniżyć podatki. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 

druk nr 439/17 (projekt stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Michał Czekajło, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola 

Kruk, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, 

Mariusz Suchecki 

PRZECIW (1) 

Sebastian Dukaczewski 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Katarzyna Czerwińska, Dariusz Krysa 

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz, Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/436/2017  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała 

stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej - druk nr 440/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej - druk nr 440/17 (projekt stanowi 

załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz , Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/437/2017  

w sprawie opłaty miejscowej (uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 18 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok - druk nr 441/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

rok - druk nr 441/17 (projekt stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz, Dariusz Paluszkiewicz  

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/438/2017  

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

stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 442/17. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło 

pismo z Funduszu Ochrony Środowiska, że Gmina przekroczyła normy emisji pyłów. 

Radny S. Dukaczewski powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu komisji projekt 
ten był omawiany, ale dziś w obradach uczestniczą radni, których wczoraj nie było  
i dlatego należy przybliżyć temat. Poinformował, że w pierwotnym założeniu kwota 
zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej  
w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.” 
miała się zamknąć w ok. 800.000 zł z czego 80% miało być dofinansowane ze 
środków unijnych czyli ok. 200.000 zł należało wydać z budżetu Gminy.  
S. Dukaczewski powiedział, że kilkakrotne przeprowadzenie przetargów nie 
przyniosło żadnych skutków ze względu na brak ofert. Dodał, że jedyną ofertą jaka 
wpłynęła była o 100% wyższa od kwoty przeznaczonej w budżecie na tę inwestycję  
i w tym momencie dofinansowanie nie wynosi 80% a koszt zadania po stronie Gminy 
nie wynosi 200.000 zł a 900.000 zł. Radny S. Dukaczewski wyjaśnił, że nie jest 
przeciwko projektowi, ale skłania się ku temu, aby odstąpić od dofinansowania 
ponieważ nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie jaki jest koszt 
poszczególnych części składowych całego projektu z tego względu, że projekt został 
rozpisany w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” i Gmina nie uczestniczyła w pracach 
nad projektem na żadnym etapie. Dodał, że nie wiadomo ile kosztuje modernizacja 
ogrzewania, jaki jest koszt zewnętrznego ocieplenia budynku, studnie głębinowe, itd. 
S. Dukaczewski obawia się, że może okazać się, że robiąc samo ocieplenie  
i wymianę pieca trzeba będzie przeznaczyć np. 300.000 zł a nie 900.000 zł. 
Powiedział, że jeżeli uzyska odpowiedź na pytanie jaki jest koszt poszczególnych 
części składowych projektu to być może przekona się do jego wykonania. 
Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że wykonawca-oferent musi się 
zmieścić w kwocie, którą wykazał w przetargu i jego problemem jest jaki jest koszt 
poszczególnych części składowych inwestycji. Dodał, że jego ofertę należy traktować 
jako całość a kwotę jako ostateczną. Burmistrz powiedział, że przy innych 
inwestycjach również nie ma informacji jaki jest koszt poszczególnych części 
zadania, gdyż taka analiza nie jest potrzebna. Zdaniem Burmistrza analizowanie 
części składowych tej inwestycji nie ma sensu, bo ważne jest: 

1)  aby zgodna była z audytem energetycznym jaki został przeprowadzony 
(została w nim założona 60% oszczędność ciepła, inaczej projekt nie 
uzyskałby dofinansowania); 

2) że znacznie zostanie ograniczony koszt utrzymania tej placówki; 
3) że ograniczona zostanie emisja pyłów do atmosfery. 

W odniesieniu do przekroczonej kwoty Burmistrz Drezdenka powiedział, że takie 
sytuacje mają miejsce w wielu Gminach, gdyż taka jest tendencja. Dodał, że ceny 
znacząco wzrastają a konsekwencją tej tendencji jest to, że albo trzeba dokładać, 
albo rezygnować z realizacji inwestycji.  
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że inwestycja została zaplanowana  

w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, więc koszt jaki został podany był tylko i wyłącznie  

kosztem szacunkowym, nie było na tym etapie kosztorysu inwestorskiego (wykonuje 

się go w przypadku wykonywania projektu). Zapytał czy w ofercie jest kosztorys 

ofertowy. 
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Burmistrz poinformował, że podany jest koszt całej inwestycji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że w związku z tym, że nie ma kosztorysu 

ofertowego to w żaden sposób nie można zweryfikować kosztu poszczególnych 

etapów inwestycji. 

Radny S. Dukaczewski przyznał, że nie raz dokładane były środki do różnych 

inwestycji, ale pierwszy raz zdarza się, aby dokładane było jeszcze raz tyle  

a w zasadzie trzy razy tyle. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że w takim wypadku poziom dofinansowania będzie 

wynosił nie 80% a ponad 40%. Dodał, że w związku z pojawiającą się tendencją, że 

podobne problemy mają również inne Gminy, że wzrastają ceny i problemy  

z pozyskaniem ofert, które dotyczą wszystkich, to wartość oszacowana  

w przedstawionej ofercie jest bliska realnej wartości tego zadania. 

Radny S. Dukaczewski powiedział, że nikt z tutaj obecnych osób nie jest przekonany 

ani na „nie” ani na „tak”, że kwota 244.000 zł nie jest wystarczająca na wykonanie 

ocieplenia budynku i wymianę pieca a zaniechania pozostałych rzeczy, co również 

doprowadziłoby do znacznej poprawy efektywności cieplnej budynku. Dodał, że nie 

wiadomo czy publiczne pieniądze, które się łatwo wydaje, wydane zostaną  

w uzasadniony sposób. S. Dukaczewski powiedział, że gdyby dziś otrzymał 

informację, że Gmina będzie wykonywała to zadanie z własnych środków tylko  

w zakresie wymiany pieca i ocieplenia budynku i koszt wyniósłby ok. 600.000 zł to 

nie byłoby tematu. 

Radny D. Krysa nawiązał do wypowiedzi Burmistrza odnośnie przekroczonych norm 

emisji pyłów i zapytał dlaczego w takim razie zrezygnowano z udzielania 

mieszkańcom dofinansowania do wymiany pieców. 

Burmistrz wyjaśnił, że wypłacanie dotacji mieszkańcom jest w toku, a mimo to norma 

została przekroczona. 

Radny M. Czekajło powiedział, że jego zdaniem Szkoła Podstawowa w Niegosławiu 

musi zostać zmodernizowana. Dodał, że podobny budynek był modernizowany  

w Strzelcach Kraj. i tam kwota przeznaczona na realizację zadania jest o wiele 

wyższa. 

Radny W. Kupczak powiedział, że zgadza się z radnym M. Czekajło, ale zastanawia 

się skąd raptem znalazło się 700.000 zł w budżecie. Dodał, że jeśli dołoży się 

700.000 zł do projektu sali gimnastycznej to za 1.500.000 zł sala będzie gotowa. 

Zaproponował, aby rozsądnie i stopniowo wydawać środki na wcześniej 

zaplanowane zadania. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że 700.000 zł nie będzie potrzebne w tym roku. 

Zauważył, że projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Niegosławiu nie 

wyskoczył z kapelusza, procedury trwają od dawna i nie jest projektem, który jest 

realizowany zamiast czegoś innego. Dodał, że pojawiała się okazja na uzyskanie  

dofinansowania i szkoda, aby nie skorzystać z ubiegania się o dostępne środki. 

Dyrektor MGZO powiedziała, że ok. 10 lat temu była już budowana kotłownia gazowa 

przy SP 3 i wtedy jej koszt wyniósł ponad 280.000 zł. Dodała, że jest to potężna 

inwestycja, która związana jest nie tylko z wymianą pieca, ale również z wymianą 

całej instalacji na terenie szkoły. E. Pręt powiedziała, że szkoła w Niegosławiu jest 
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budynkiem, w którym ciepło ucieka przez mury. Dodała, że naliczane są kary za 

emisję spalin a przez kotłownię przepuszcza się 40 ton węgla rocznie. Dyrektor 

MGZO zauważyła, że dzięki nowym instalacjom będzie możliwe również 

ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem stanowiska palacza. 

Radny K. Siuda powiedział, że jest jak najbardziej za przyznaniem kwoty na tę 

inwestycję, gdyż podstawą oszczędności na ogrzewaniu jest dobry piec. Dodał, że 

bardzo istotnym jest także to czym się pali w piecu. 

Radny M. Suchecki powiedział, że jego zdaniem trzeba iść z postępem, a co za tym 

idzie podjąć proponowaną uchwałę. Zapytał czy nie został popełniony błąd podczas 

pierwotnej wyceny – czy gdyby na początku wiadomym było, że koszt inwestycji to 

1,5 mln. zł to czy wysokość dofinansowania również wynosiła 80%? 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że poziom dofinansowania był niezależny od ceny. 

Dodał, że być może wystąpił błąd w szacunku, ale różnica czasowa spowodowała 

rozbieżności w wysokości oferty, która wpłynęła dopiero teraz. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał czy tryb „Zaprojektuj i wybuduj” 

wynikał z rygorów czasowych. 

M. Pietruszak potwierdził, że czas odgrywał tu bardzo istotną rolę. 

Radny S. Dukaczewski wyjaśnił, że jego rozważania nie sugerują, że niezasadnym 

jest prowadzenie tego typu inwestycji tylko w momencie kiedy tak drastycznie rosną 

koszty powinno dokonać się analizy dotyczącej zasadności utrzymania 

dofinansowania lub okrojenie wielkości prac. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak odniósł się do wypowiedzi dyrektor MGZO 

informując, że skoro kilka lat temu koszt samej kotłowni z przeróbkami związanymi  

z instalacją wyniósł 280.000 zł to koszt takiej inwestycji obecnie mógłby opiewać na 

kwotę ponad pół miliona zł. 

Radna K. Czerwińska zauważyła, że należy zdecydować się na przeprowadzenie tej 

inwestycji, gdyż od czegoś trzeba zacząć i będzie to najbardziej nowoczesna szkoła 

na terenie gminy. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 442/17 (projekt stanowi załącznik nr 33 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, 

Mariusz Suchecki  

PRZECIW (2) 

Sebastian Dukaczewski, Dariusz Krysa  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Waldemar Kupczak  

NIEOBECNI (2) 
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Edward Dasiukiewicz, Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/439/2017  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

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

 

Ad. 20 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Drezdenku - druk nr 443/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że tego projektu nie było 

wczoraj w porządku obrad. Dodał, że ze względu na fakt wyboru dwóch nowych 

radnych należy rozszerzyć skład osobowy Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury  

i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drezdenku. Dodał, że radny E. Nawrot złożył 

akces przynależności do tej komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku 

w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku - 

druk nr 443/17 (projekt stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz , Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/440/2017  

w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 21 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Drezdenku - druk nr 444/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że tego projektu nie było 

wczoraj w porządku obrad. Dodał, że ze względu na fakt dotyczący wyboru dwóch 

nowych radnych należy rozszerzyć skład osobowy Komisji Porządku Publicznego, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony Porządku Publicznego Rady Miejskiej 

w Drezdenku. Dodał, że radny J. Dworecki złożył akces przynależności do tej komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku 

w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku - 

druk nr 443/17 (projekt stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz , Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/441/2017  

w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 22 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/4/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Drezdenku - druk nr 445/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że tego projektu nie było 

wczoraj w porządku obrad. Dodał, że ze względu na fakt dotyczący wyboru dwóch 

nowych radnych należy rozszerzyć skład osobowy Komisji Budżetowej Rady 

Miejskiej w Drezdenku. Dodał, że radni E. Nawrot i J. Dworecki złożyli akces 

przynależności do tej komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku 

w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku - 

druk nr 443/17 (projekt stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz , Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/442/2017  

w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 23 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Gminie 

Drezdenko na lata 2017 - 2022 - druk nr 446/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że projekt został omówiony 

na wczorajszym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Drezdenko 

na lata 2017 - 2022 - druk nr 446/17 (projekt stanowi załącznik nr 41 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

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

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (2) 

Edward Dasiukiewicz, Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr L/443/2017  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Drezdenko na lata 

2017 - 2022 (uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 24 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że jeśli nie zajdzie potrzeba 

zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym to w przyszłym miesiącu planuje komisję na 

24 października a sesję na 25 października br. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował członków Komisji Oświaty Zdrowia, 

Sportu, Kultury i Opieki Społecznej, że w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie 

komisji. 

 

Ad. 25 

Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad             

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

sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i uznał posiedzenie za zakończone.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
       Przewodniczący Rady Miejskiej 

        Adam Kołwzan 


