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Protokół Nr LIV.2017 
z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 listopada 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 20 grudnia 2017r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:50 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 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 LIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia LIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan, powitał przybyłych gości, radnych powiatowych, 

kierowników jednostek, Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, 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 12 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 LIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza od 1.07 – 19.12.2017r. 

4. Wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2017. 
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5. Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenka na 2017 

rok - druk nr 482/17. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 483/17. 

9. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok 

oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Drezdenko na lata 2018-2025. 

10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o projekcie uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2018-2025. 

11. Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku dotyczących projektu uchwały budżetowej. 

12. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi 

poprawkami wraz z ich przegłosowaniem. 

13. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok - 

druk nr 484/17. 

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 485/17. 

15. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących 

dochody budżetu Gminy Drezdenko instrumentem płatniczym - druk nr 486/17. 

16. Projekt uchwały w sprawie powiększenia obszaru chronionego krajobrazu 

"Puszcza Drawska" - druk nr 487/17. 

17. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej na 2018 rok. 

18. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Skarbnik Gminy Drezdenko A. Lachowicz poprosiła o wycofanie z porządku obrad 

punktu 4 „Wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2017”. Prośbę swoją umotywowała 

faktem, że temat jest jeszcze w okresie realizacji i po zebraniu wszystkich 

potrzebnych danych będzie możliwe przedstawienie dokumentu. Zaproponowała, 

aby punkt ten znalazł się w porządku obrad sesji, która odbędzie się w styczniu 2018 

roku. 

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Skarbnika Gminy. 

Porządek obrad po zmianach: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza od 1.07 – 19.12.2017r. 

4. Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 
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5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenka na 2017 

rok - druk nr 482/17. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 483/17. 

8. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok 

oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Drezdenko na lata 2018-2025. 

9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o projekcie uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2018-2025. 

10. Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku dotyczących projektu uchwały budżetowej. 

11. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi 

poprawkami wraz z ich przegłosowaniem. 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok - 

druk nr 484/17. 

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 485/17. 

14. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących 

dochody budżetu Gminy Drezdenko instrumentem płatniczym - druk nr 486/17. 

15. Projekt uchwały w sprawie powiększenia obszaru chronionego krajobrazu 

"Puszcza Drawska" - druk nr 487/17. 

16. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej na 2018 rok. 

17. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Sprawozdanie z działalności burmistrza od 1.07 – 19.12.2017r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że sprawozdanie zostało 

radnym dostarczone w materiałach na sesję (materiał stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu). 

Radny S. Dukaczewski zapytał o spotkania z następujących dat: 

1) 16 sierpnia – spotkanie z przedsiębiorcą zainteresowanym inwestycją w 

Podstrefie Drezdenko; 

2) 17 października – spotkanie z przedsiębiorcą w sprawie lokalizacji inwestycji 

na terenie naszej gminy; – konferencja w Mironicach pt. „Rozwój północnej 

części województwa lubuskiego: 

3) 16 listopada – konferencja w Mironicach pt. „Rozwój północnej części 

województwa lubuskiego. Zapytał czy na tym spotkaniu była mowa o stanie 

dróg w północnej części województwa; 
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4) 19 grudnia – spotkanie z mieszkańcami Trzebicza. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak odpowiadając na pytania radnego  

S. Dukaczewskiego powiedział, że spotkania odbyły się z przedstawicielami branży 

drzewno-meblowej. Dodał, że w jednym z tych spotkań brał udział biznesmen ze 

swoimi współpracownikami oraz przedstawiciel strefy. M. Pietruszak wyjaśnił, że po 

całej serii pytań inwestor wycofał się ze względu na konieczność budowania zakładu 

od podstaw. Poinformował, że kolejny inwestor cały czas zastanawia się czy 

budować w strefie czy może rozbudowywać swój zakład w Drezdenku. 

W kwestii spotkania w Mironicach Burmistrz poinformował, że ze strony województwa 

w konferencji uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Alicja 

Makarska, która wiele uwagi poświęciła drogom w powiecie gorzowskim.  

M. Pietruszak powiedział, że dopytywał, co z drogami w powiecie strzelecko-

drezdeneckim a szczególnie przebiegających przez gminę Drezdenko. Poinformował, 

że otrzymał zapewnienie, że droga nr 160 na pewno będzie budowana w przyszłym 

roku, natomiast podczas ostatniego konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa 

Lubuskiego w Żarach Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak przybliżyła 

kilka inwestycji drogowych m.in. właśnie drogę nr 160. Wyjaśnił, że w projekcie 

budżetu województwa lubuskiego zaproponowano kwotę 3 mln. zł na 2018 rok, jako 

wkład własny, gdyż inwestycja ta ma otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. 

M. Pietruszak powiedział, że wczorajsze spotkanie z mieszkańcami Trzebicza 

dotyczyło przyszłorocznego budżetu a w szczególności kontrowersji, jaka pojawiła 

się w radzie, jaką inwestycję na terenie Trzebicza realizować. Dodał, że w projekcie 

budżetu zapisane jest rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Trzebiczu, natomiast pojawiły się głosy, że w związku z pozwoleniem 

na budowę w rejonie ulic Kowalskiej, Nadrzecznej i Poprzecznej należy realizować to 

zadanie. M. Pietruszak poinformował, że spotkanie w Trzebiczu miało na celu 

poznanie opinii mieszkańców na ten temat, którzy w zasadzie jednogłośnie 

opowiedzieli się za budową sali gimnastycznej.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad. 4 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Krysa 

- Michał Czekajło 

- Sebastian Dukaczewski  

- Waldemar Kupczak 

- Adam Kołwzan  

- Paulina Pieluszczak-Suchodolska 

Radny D. Krysa: 

1) powrócił do problemu związanego ze stanem dworca PKP informując, że na 

poprzedniej sesji była mowa na ten temat a w dalszym ciągu w okolicy dworca 

nic się nie dzieje, wciąż jest brudno a stan techniczny murków wokół jest 
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fatalny. Zaproponował, aby wystąpić już nie z prośbą, ale z groźbą z pomocą 

prawnika zatrudnionego w Urzędzie; 

2) w związku z bardzo dużym ruchem pojazdów na ul. Żeromskiego i chodzącymi 

do SP 2 dziećmi, zaproponował, aby na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. 

Chrobrego zamontować znaki odblaskowe sygnalizujące przejście dla 

pieszych. Podał przykład Starego Kurował i Strzelec Kraj.; 

3) zwrócił uwagę na konieczność naprawy lampy przy markecie „Mila”. 

Radny M. Czekajło: 

1) zauważył, że pomimo ograniczenia prędkość na ul. Okrężnej kierowcy jeżdżą 

tam z bardzo dużą prędkością. Zaproponował zamontowanie tam progu 

zwalniającego, podobnie jak na ul. Słonecznej; 

2) ze względu na bezpieczeństwo dzieci idących na przystanki autobusowe  

w Kosinie zwrócił uwagę na konieczność zamontowania tam oświetlenia. 

Radny. S. Dukaczewski: 

1) zapytał czy zostały zrealizowane wszystkie wnioski mieszkańców, którzy 

zwracali się o dopłaty do modernizacji ogrzewania i czy możliwym jest 

ponowne podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla mieszkańców w związku  

z wymianą ogrzewania na bardziej ekologiczne; 

2) zauważył, że już niedługo rozpoczną się zebrania wspólnot mieszkaniowych 

zarządzanych przez PGKiM. Dodał, że w większości tych wspólnot Gmina 

posiada udziały. Zaapelował, aby podczas tych spotkań przekonywać 

mieszkańców do remontowania budynków, w których mieszkają; 

3) zapytał czy Gmina posiada hejnał, który można było codziennie odtwarzać. 

Jeśli taki hejnał jest to zawnioskował, aby był odtwarzany, jeśli zaś hejnału nie 

ma to wnioskuje, aby przystąpić np. do zorganizowania konkursu na 

przygotowanie melodii, która stanowiłaby hejnał Drezdenko; 

4) przypomniał, że ok. 3 lat temu zawiązała się komisja, która opracowała 

koncepcję przebudowy stadionu, która opiewała na kwotę 25 mln. zł i ze 

względu na koszty nie może być zrealizowana. Zaproponował, aby zastanowić 

się nad komercyjną przebudową obiektu tz. znaleźć inwestora, który przejmie 

cały teren i wybuduje kompleks sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy. 

Radny W. Kupczak:  

1) podziękował za dołożenie starań, które umożliwiły wybudowanie przystanku 

autobusowego w Osowie. Poinformował, że konieczne jest przeniesienie 

przystanku na nowowybudowany peron; 

2)  zwrócił uwagę na konieczność doprowadzenia do stanu używalności dróg  

w Trzebiczu Nowym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan:  

1) korzystając z obecności Dyrektora MGZO E. Pręt zapytał czy prawdą jest, że 

mają wejść zmiany w dotychczasowym sposobie oceny nauczycieli. Zapytał 

czy faktycznie nauczyciele będą oceniani pod względem moralności, kto się 

będzie zajmował tą oceną i co z tej oceny będzie wynikało; 

2) skierował pytanie do radnych powiatowych w sprawie problemów finansowych 

związanych z drogami. 
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Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska poinformowała, że na terenie 

Trzebicza usytuowane jest przedszkole unijne prowadzone przez stowarzyszenie z 

Wałbrzych, które obecnie nie funkcjonuje ze względu na brak nauczyciela. Poprosiła 

o pomoc w szukaniu nauczyciela i zastanowienie się nad utworzeniem przedszkola 

gminnego. 

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

Ad. 5 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny D. Krysa: 

1) Burmistrz Drezdenka poinformował, że wystosowywane zostało już pismo do 

zarządu PKP w tej sprawie, w którym ujęte zostały nie tylko kwestie 

estetyczne, ale także te związane z bezpieczeństwem. Przyznał, że być może 

trzeba wywrzeć nacisk, chociaż jest 49 spółek składających się na PKP  

i w związku z tym ma miejsce ogromny chaos kompetencyjny. Zadeklarował 

rozmowę z mecenasem, który być może zaproponuje jakieś rozwiązanie; 

2) M. Pietruszak powiedział, że wystosowywane były już pisma do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w sprawie wyeksponowania przejść dla pieszych na terenie 

Drezdenka. Wyjaśnił, że wówczas odpowiedź ZDW była negatywna, natomiast 

nie było wskazane to konkretne skrzyżowanie. Zadeklarował, że tym razem 

ZDW zostanie zaproponowane rozwiązanie polegające na lepszym 

oznakowaniu tego konkretnego skrzyżowania; 

3) M. Pietruszak poinformował, że naprawa lampy na parkingu przy sklepie „Mila” 

leży w kompetencji tej sieci handlowej, natomiast dużo lamp w tej okolicy 

należy do Gminy. Dodał, że one są na gwarancji i w tej chwili ich odpowiednie 

działanie (ma miejsce problem z zegarem) jest w trakcie realizacji;  

Radny M. Czekajło: 

1) Burmistrz Drezdenka powiedział, że na obu ulicach możliwe jest rozwinięcie 

dużych prędkości. Dodał, że temat należy przeanalizować, gdyż na pewno 

problem z zamontowaniem progów zwalniających będzie w pobliżu łuków oraz 

skrzyżowań z innymi ulicami. Kolejnym problemem związanym z interpelację 

wskazanym przez Burmistrza są koszty związane z ewentualną realizacją tego 

zadania;  

2) w kwestii oświetlenia w Kosinie M. Pietruszak powiedział, że temat jest 

kwestią inwestycyjną do przedyskutowania. Dodał, że Gmina posiada lampy 

m.in. z ul. Podgórnej, co może zmniejszyć koszty. Burmistrz powiedział, że nie 

wiadomo czy ZDW wyraziłby zgodę na zamontowanie tych lamp a nie nowych. 

Kolejną sprawą wspomnianą przez Burmistrza jest prąd, bo przypuszczalnie to 

mogłoby się wiązać z dużym kosztem. Podsumowując powiedział, że aby 

podejść do tematu, należy rozeznać się w kosztach i nawiązać kontakt z ZDW. 

Radny. S. Dukaczewski: 

1) Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska Dorota Nowak 

powiedziała, że środki otrzymywane przez Gminę pochodzą z opłat i kar 

związanych z ochroną środowiska. Dodała, że są to środki ograniczone a jest 
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jeszcze dużo wniosków oczekujących na rozpatrzenie. D. Nowak 

poinformowała, że na dzień dzisiejszy rozpatrzonych zostało 23 wniosków,  

z czego 20 otrzymało dofinansowanie na wymianę ogrzewania (10 osób 

wymieniło piece węglowe na gazowe, 10 na ekogroszek, 3 osoby otrzymało 

dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kierownik Referatu 

Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że w zależności od 

wysokości kwoty, jaka wpłynie w przyszłym roku z nałożonych kar będą 

rozpatrywane kolejne wnioski. Zadeklarowała, że styczniu możliwe będzie 

przekazanie radnym informacji, co do ilości wniosków pozostałych do 

rozpoznania. Poinformowała, że po rozpatrzeniu wszystkich wniosków będzie 

można przygotować projekt uchwały w tej sprawie; 

2) Burmistrz Drezdenka powiedział, że jeśli chodzi o remonty a w szczególności 

odnowa elewacji budynków ma przede wszystkim walor estetyczny. Dodał, że 

w budżecie zabezpieczone są środki na wsparcie remontów budynków przy 

placu Wileńskim jako dotacje dla zabytków. Uznał wniosek radnego za słuszny 

i zadeklarował zachęcanie mieszkańców również inny ulic do tego, aby środki 

były przeznaczane na ten cel; 

3) Burmistrz Drezdenka poinformował, że Drezdenko nie ma swojego hejnału. 

Dodał, że byłaby możliwość odtwarzania muzyki np. z wieży kościelnej.  

W kwestii organizacji konkursu w tej sprawie M. Pietruszak powiedział, że 

wiązałoby się z powołaniem odpowiedniej komisji, opracowaniem regulaminu 

itd., co niewątpliwie wiązałoby się z kosztami. Burmistrz zauważył, że gdy 

powierzyć wykonanie hejnału konkretnemu człowiekowi, to nie wiadomo, jaki 

byłby efekt; 

4) w sprawie stadionu Burmistrz powiedział, że należałoby przeprowadzić 

rozmowy z przedsiębiorcami w kwestii przeprowadzenia prac w oparciu  

o koncepcję, która jest fundamentem. Dodał, że dobrym rozwiązaniem byłoby 

przeprowadzenie zadania w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Radny W. Kupczak:  

1) Burmistrz Drezdenka poinformował, że Gmina ubiegała się o pozwolenie  

z Zarządu Dróg Wojewódzkich na niwelację terenu. Dodał, że ZDW wydał 

takie pozwolenie, w związku, z czym będzie można teren ten zniwelować, 

zasypać i utwardzić, gdyż podłoże musi być betonowe. Poinformował, że 

zadanie to będzie realizowane; 

2) Zastępca Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji M. Konarska powiedziała, 

że w tej chwili nie ma możliwości zrobienia czegokolwiek innego niż to, co jest 

robione do tej pory. Dodała, że nielegalnym byłoby połączenie wykopanego 

pomocniczo rowu z rowem starostwa a poza tym jest on położony wyżej niż 

ten wykopany wzdłuż drogi. M. Konarska powiedziała, że droga jest już dość 

wysoka a woda, która stoi w obrębie posesji jest wodą opadową i powinna być 

zagospodarowana przez właścicieli posesji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan:  

1) Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty E. Pręt poinformowała, że 

powiedziała, że cały czas trwa reforma, która zmienia przepisy prawa  
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a kolejną ustawą w tej sprawie jest ustawa o finansowaniu zadań 

oświatowych, która m.in. zmienia zapisy Karty Nauczyciela. Dodała, że do 

tej pory nie istniały zapisy co do terminów, w których dokonuje się oceny 

pracy nauczyciela, teraz natomiast wprowadzono przepis, że ocena taka 

musi być dokonywana co 3 lata. E. Pręt wyjaśniła, że kryteria, jakim będą 

podlegać nauczyciele mają ukazać się w rozporządzeniu, którego jeszcze 

nie ma. Dyrektor MGZO nie mogła odnieść się do wspomnianej przez 

Przewodniczącego moralności, gdyż nie zna rozporządzenia. 

2) Radny powiatowy A. Libera powiedział, że rzeczywiście komornik poprzez 

Urząd Skarbowy rozpoczął egzekucję długów, które nie są starostwa. 

Wyjaśnił, że są to zaległe podatki od nieruchomości (m.in.drogi) skarbu 

państwa w gminie Dobiegniew, którymi zarządza Starostwa w imieniu 

Wojewody. Radny powiatowy powiedział, że Wojewoda powinien 

zabezpieczyć środki finansowe na podatki. Dodał, że na wezwania 

starostwa Wojewoda nie reaguje. A. Libera poinformował, że SKO wydało 

decyzję informującą o winie Wojewody w tym sporze. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

Dyrektor MGZO E. Pręt poinformowała, że od trzech miesięcy próbuje 

pozyskać nauczyciela wychowania przedszkolnego do pracy  

w przedszkolu w Trzebiczu. Powiedziała, że w tej chwili zastanawia się nad 

dalszą współpracą z fundacją z Wałbrzycha i ewentualnym przekształceniu 

placówki w przedszkole publiczne. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenka na 

2017 rok - druk nr 482/17. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że projekt uległ zmianie w stosunku do 

jego kształtu przedstawionego na komisjach z uwagi na fakt, że w między czasie 

wpłynęły do budżetu Gminy środki dotyczące refundacji poniesionych wydatków na 

przebudowę drogi w miejscowości Lipno w kwocie 245.769 zł oraz odszkodowanie  

z tytułu uszkodzonego mienia – dotyczy wiaty przystankowej w Kleśnie w kwocie 

2.462 zł. A. Lachowicz powiedziała, że środki te zwiększyły dochody i jednocześnie 

wydatki Gminy. Dodała, że odszkodowanie zawsze zostaje przeznaczone na 

odtworzenie uszkodzonego mienia czyli zakup nowych wiat przystankowych w 

kwocie 2.462 zł, natomiast kwota 245.769 zł łącznie z kwotą 4.231 zł, która została 

przeniesiona w wydatkach majątkowych - łącznie 250.000 zł przeznaczone została 

na przebudowę terenu w obrębie placu Wileńskiego. Skarbnik Gminy powiedziała, że 

środki te zostaną zapisane w uchwale dotyczącej środków niewygasających  

i przeniesione do realizacji na 2018 rok. A. Lachowicz poinformowała, że do projektu 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej został wprowadzony załącznik nr 3, dotyczący 

przychodów i rozchodów zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej, 

który zwiększył swoje przychody oraz wydatki. Kolejną zmianą omówioną przez  

A. Lachowicz jest dokonanie przeniesień w Urzędzie Miejskim na koszty związane  
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z oświetleniem ulicznym w wysokości 15.000 zł oraz koszty ubezpieczenia imprezy 

sylwestrowej w kwocie 300 zł. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenka na 2017 

rok - druk nr 482/17 (projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Michał Czekajło, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków , 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz 

Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (3) 

Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIV/476/2017  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenka na 2017 

rok (uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 483/17. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że ze względu na zmiany wprowadzone w uchwale 

budżetowej również uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej musiała 

ulec zmianie ze względu na zwiększone dochody i wydatki majątkowe. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 483/17 (projekt stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu) 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Michał Czekajło, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków , 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz 

Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (3) 

Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIV/477/2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu).  

Ad. 8 
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Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2018 

rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2018-2025. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że w projekcie w stosunku do 

pierwotnego dokumentu przedstawionego radnym wprowadzone zostały 

autopoprawki wynikające ze stanowiska Burmistrza. Dodała, że są to zmiany 

kosmetyczne dotyczące zmiany klasyfikacji budżetowej (zaproponowane zmiany 

stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Skarbnik Gminy szczegółowo 

omówiła wprowadzone zmiany. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 9 

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2018-2025. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 

2018 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Drezdenko na lata 2018-2025 (opinie stanowią załącznik nr 7 i 8 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10 

Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku dotyczących projektu uchwały budżetowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku A. Kołwzan odczytał opinie 

poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Drezdenku (opinie stanowią załączniki nr 9, 

10,11 i 12 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 11 

Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi 

poprawkami wraz z ich przegłosowaniem. 

Radny K. Jaśków jako przewodniczący klubu radnych „Forum Samorządowe” zgłosił 

następujące zmiany w projekcie budżetu Gminy Drezdenko na rok 2018 oraz 

projekcie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko 

na lata 2018-2025 zaproponowane przez klub radnych „Forum Samorządowe”: 

ZDJĄĆ: 
Z Działu 600 Rozdział 60016:  

- przebudowa drogi przy alei Piastów - 2.594.816 zł (zostaje 30.000 na uzupełnienie 

dokumentacji); 

z Działu 801 Rozdział 80101:  

- budowa sali gimnastycznej przy SP w Trzebiczu - 100.000 zł. 
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DODAĆ: 

W Dziale 600 Rozdział 60016: 

- przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej - 430.000 zł; 

- przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej - 300.000 zł; 

- przebudowa terenu w obrębie pl. Wileńskiego w Drezdenku - 785.000 zł; 

- przebudowa ul. Szkolnej wraz z skwerem przy ul. Kościuszki i St. Ryne - 171.816 zł 

W Dziale 600 Rozdział 60017: 

- przebudowa ul. Zaułek (wyk. dokumentacji) - 50.000 zł; 

- budowa drogi w m. Drawiny (wyk. dokumentacji) - 50.000 zł; 

- budowa dróg w m. Gościm (wyk. dokumentacji) - 94.000 zł. 

W Dziale 600 Rozdział 60053: 

- budowa monitoringu w D-ku (centrum miasta) - 100.000 zł; 

W Dziale 900 Rozdział 90001: 

- budowa wodociągu w m. Goszczanowo (wyk. dokumentacji) - 100.000 zł; 

- budowa wodociągu w m. Karwin (wyk. dokumentacji) -100.000 zł. 

W Dziale 900 Rozdział 90002: 

- zabezpieczenie kwoty na rozliczenie z Związkiem Celowym Gmin - 314.000 zł 

W Dziale 921 Rozdział 92109: 

budowa sali wiejskiej w m. Marzenin (etap I) - 200.000 zł. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej: 

DODAĆ: 

w roku 2019:  

- budowa nawierzchni ulic Południowa, Spokojna, Wesoła i Wspólna  - 1.450.000 zł; 

- przebudowa drogi przy ulicy Al. Piastów w Drezdenku (etap I) - 2.000.000 zł; 

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu - 100.000 zł; 

- budowa sali wiejskiej w m. Marzenin (etap II) - 900.000 zł.  

w roku 2020:           

- przebudowa drogi przy ulicy Al. Piastów w Drezdenku (etap II) - 3.120.000 zł; 

ZDJĄĆ: 

w roku 2019 

- przebudowa ul. Szkolnej wraz z skwerem przy ul. Kościuszki i St. Rynek 171.816 zł. 

Radny S. Dukaczewski w uzupełnieniu wyjaśnił, że w projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2025 oprócz 100.000 zł na 2019 rok zapisane jest również 

1.600.000 zł. 

Radny W. Kupczak zapytał czy jeśli zostanie zdjęte 100.000 zł z budowy sali 

gimnastycznej w Trzebiczu to możliwa będzie realizacja zadania w przyszłym roku. 

Burmistrz M. Pietruszak powiedział, że ostatecznie wiadomo będzie po 

przeprowadzeniu postępowania przetargowego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że bez względu na 

rozstrzygnięcia przetargowe inwestycja jest bezpieczna. 

M. Pietruszak powiedział, że mieszkańcy Trzebicza na wczorajszym spotkaniu pytali 

czy nic się nie zmieni w związku z wyborami (np. nowa rada może podjąć decyzję, 

aby nie kontynuować tego zadania). Wyjaśnił, że po przetargu zostanie podpisana 

umowa na wykonanie całości, więc na pewno inwestycja zostanie wykonana. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych przyjęła zmiany klubu radny „Forum 

Samorządowe” 11 głosami za, przy 1 przeciwnym. 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok - 

druk nr 484/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok wraz 

z poprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza i klub radnych „Forum Samorządowe - 

druk nr 484/17 (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz 

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Michał Czekajło  

NIEOBECNI (3) 

Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Mariola Kruk  

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIV/478/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok  

(uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).  

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 485/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza  

i klub radnych „Forum Samorządowe - druk nr 485/17 (projekt stanowi załącznik nr 

15 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Michał Czekajło, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz 

Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (3) 

Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Mariola Kruk 
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Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIV/479/2017 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko 

na lata 2018-2025 (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).  

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących 

dochody budżetu Gminy Drezdenko instrumentem płatniczym - druk nr 486/17.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody 

budżetu Gminy Drezdenko instrumentem płatniczym - druk nr 486/17 (projekt stanowi 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Michał Czekajło, Sebastian Dukaczewski , Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz 

Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (3) 

Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIV/480/2017 dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu 

Gminy Drezdenko instrumentem płatniczym (uchwała stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu).  

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie powiększenia obszaru chronionego krajobrazu 

"Puszcza Drawska" - druk nr 487/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie powiększenia obszaru chronionego krajobrazu "Puszcza 

Drawska" - druk nr 487/17 (projekt stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Michał Czekajło, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz 

Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (3) 

Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Mariola Kruk  

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIV/481/2017 w sprawie powiększenia obszaru chronionego krajobrazu 

"Puszcza Drawska" (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).  
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Ad. 16 

Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że plany pracy komisji zostały 

omówione podczas posiedzeń poszczególnych komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej na 2018 rok  

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Michał Czekajło, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz 

Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (3) 

Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła plany 

poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Drezdenku (plany pracy 

poszczególnych komisji stanowią załączniki nr 20, 21, 22, 23 do niniejszego 

protokołu). 

  

Ad. 17 

Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że plany pracy komisji zostały 

omówione podczas posiedzeń poszczególnych komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła plany pracy 

poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

 

Ad. 18 

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Michał Czekajło, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, 

Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz 

Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (3) 

Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Mariola Kruk  

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła plan pracy Rady 

Miejskiej w Drezdenku. 
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Ad. 19 

Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że podczas przerwy 

świątecznej najprawdopodobniej 28 grudnia 2017r. o godz. 17:00 odbędzie się sesja 

zwołana na wniosek Burmistrza. 

Radny powiatowy A. Libera zapytał czy firmy, które umieszczają tablice informacyjne 

na terenie Drezdenka uzgadniają ich umiejscowienie z Urzędem. Dodał, że miejsca, 

w których umieszczane są tablice pozostawiają  wiele do życzenia. Podał przykład ul. 

Marszałkowskiej w Drezdenku, gdzie słup informacyjny został wkopany na samym 

środku chodnika. 

Zastępca Kierownika Referatu realizacji Inwestycji M. Konarska poinformowała, że 

firmy ustawiając tablice nie uzgadniają umiejscowienia z Gminą z tym, że takie 

sytuacje mają miejsce w pasie dróg wojewódzkich. Dodała, że mimo wszystko 

oznakowanie to zamontowane jest zgodnie z przepisami prawa, czyli tarcza znaku 

jest powyżej 2,2 m. M. Konarska zadeklarowała, że wystąpi z wnioskiem, aby 

zamontowano na tych znakach odblaski w celu lepszego uwidocznienia. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że nie ma mowy o żadnej samowoli. 

Dodał, że Gmina jest w trakcie opracowywania uchwały krajobrazowej aby 

kompleksowo uporządkować problem różnego rodzaju tego typu działań. 

 

Ad. 20 

Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  i LIV sesję Rady Miejskiej 

uznał  za zakończoną. 

 

Sporządziła: 

Joanna Ambroziak 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

/-/ Adam Kołwzan 

 

 


