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

z dnia 7 listopada 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 7 listopada  2017r. o godz. 18:15, a zakończono o godz. 18:30 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych. 

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 

14. Eugeniusz Nawrot 

15. Jarosław Dworecki  

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia LII sesji Rady 

Miejskiej. Poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875) na wniosek 

Burmistrza Drezdenka (pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).  

A. Kołwzan poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji został 

zaproponowany przez wnioskodawcę i wszelkie zaproponowane zmiany muszą 

zostać przez niego zaakceptowane. Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu 

(listy obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Następnie 

stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym 

Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 
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3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Stare Bielice - druk nr 471/17. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

rok - druk nr 472/17. 

5. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 
Ad.3  
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice - druk nr 

471/17 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku odczytał treść projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Stare Bielice. Dodał, że uzasadnienie do dokumentu 

przybliży Burmistrz jako wnioskodawca projektu. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że przedmiotowy projekt odnosi się do 

uchwały inicjującej z 27 kwietnia 2016 roku i przedstawiony jest po to, aby 

unieważnić całą procedurę związaną z uchwaleniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. M. Pietruszak odczytał treść uzasadnienia do 

przedłożonego projektu uchwały. Podsumowując Burmistrz powiedział, że 

przedstawiając radnym ten projekt uchwały proponuje przerwać całą procedurę, co 

wiąże się z tym, że dalszego ciągu związanego z inwestycją nie będzie. 

Mieszkanka Poznania powiedziała, że teren działki nr 167 w Starych Bielicach objęty 

był obszarem chronionego krajobrazu, który Sejmik Województwa Lubuskiego 

wyłączył z ochrony. Zaapelowała, aby podjąć wszelkie działania zmierzające do 

włączenia działki nr 167 w miejscowości Stare Bielice do obszaru chronionego 

krajobrazu. Zapytała jak powinna wyglądać procedura związana z przywróceniem na 

wspomnianej działce obszaru chronionego krajobrazu. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że rada może zgłosić wniosek o ponowne włączenie 

wspominanego terenu do obszaru chronionego krajobrazu, co będzie procedowane 

w Sejmiku Województwa Lubuskiego. M. Pietruszak poinformował, że teren działki nr 

167 w Starych Bielicach nie został wyłączony z obszaru Natura 2000. 

Mieszkanka Poznania zapytała w jaki sposób powstała prognoza wpływu na 

środowisko, która była podstawą rozważań i udzielanych przez kolejne instytucje 

pozwoleń (czy był to przetarg, czy konkurs ofert). Dodała, że przedstawiona 

prognoza zdaje się wskazywać na to, że firma była powiązana z inwestorem.  

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że ze względu na nieobecność 

Kierownika Referatu Budownictwa i Urbanistyki odpowiedź zostanie udzielona na 

piśmie. Dodał, że przedmiotowa prognoza w związku z przerwaną procedurą 

planistyczną traci moc. 
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Mieszkanka Poznania pogratulowała mieszkańcom Drezdenka oraz ościennych 

gmin, że w ciągu dwóch miesięcy przeanalizowali sytuację dzięki czemu uchwała 

została odrzucona. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Stare Bielice - druk nr 471/17 (projekt stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 0, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Krzysztof Siuda, 

Mariusz Suchecki, Katarzyna Czerwińska, Mariola Kruk, Dariusz Paluszkiewicz, 

Eugeniusz Nawrot, Jarosław Dworecki 

Rada Miejska, w obecności 10 radnych podjęła Uchwałę Nr LII/466/2017  

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice (uchwała 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Radny S. Dukaczewski złożył dwa wnioski formalne: 

1) zaproponował, aby skierować wniosek do Sejmiku Województwa Lubuskiego 

o zmianę uchwały nr XXIX/454/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Sejmiku 

Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o 

nazwie „Puszcza Drawska”. Dodał, że wniosek ma dotyczyć podjęcia działań 

zmierzających do ponownego włączenia działki nr 167 w miejscowości Stare 

Bielice do obszaru chronionego krajobrazu; 

2) zaproponował, aby zwrócić się do właściciela działki nr 167 w miejscowości 

Stare Bielice, aby nigdy nie udzielał promesy na działania związane  

z przemysłem na tym terenie. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że właścicielem działki jest Kościół. Dodał, że bez 

planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie możliwości, aby jakikolwiek 

inwestor przemysłowy prowadził tam swoją działalność. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok - druk nr 472/17 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj wyjaśnił, że zmiany zaproponowane w projekcie 

uchwały dotyczą przesunięć w uchwale budżetowej. Dodał, że propozycja dotyczy 

głównie przesunięć na remonty bieżące dróg (przede wszystkim gruntowych, które są 

w najgorszym stanie) – 160.000 zł. Kolejną propozycją zmian w budżecie 

przedstawioną przez Zastępcę Burmistrza jest 45.000 zł na sporządzenie  
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i wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Słonecznej, 

Moniuszki oraz Okrężnej ze względu na fakt, że kolejny raz Starostwo Powiatowe 

odrzuciło projekt zmiany organizacji ruchu, stąd konieczność przebudowy tego 

skrzyżowania. A. Kozubaj powiedział, że pozostałe wydatki dotyczą wniosków 

Sołtysów z funduszu sołeckiego. 

Radny D. Krysa zapytał czy remonty dróg gruntowych w listopadzie ze względu na 

pogodę mają jakikolwiek sens. 

Zastępca Burmistrza powiedział, że remonty dróg mają sens jeśli pozwolą na to 

warunki pogodowe. Dodał, że jeśli takie warunki się pojawią to środki powinny być 

już zabezpieczone. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 - 

druk 472/17 (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, NIEOBECNI: 0, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Krzysztof Siuda, 

Mariusz Suchecki, Katarzyna Czerwińska, Mariola Kruk, Dariusz Paluszkiewicz, 

Eugeniusz Nawrot, Jarosław Dworecki 

PRZECIW (1) 

Sebastian Dukaczewski 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LII/467/2017  

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

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Ad. 5 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  

i LII sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
      Przewodniczący Rady Miejskiej   
     

Adam Kołwzan 
 


