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

z dnia 25 października 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 25 października 2017r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 

19:20 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 LI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia LI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan, powitał przybyłych gości – kierowników jednostek, 

Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza Drezdenka  

A. Kozubaja, Sekretarza Gminy B. Rerusa, Skarbnika Gminy A. Lachowicz (lista 

obecności stanowi załącznik nr 1b do protokołu), radnych (lista obecności radnych 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), sołtysów (lista obecności sołtysów 

stanowi załącznik nr 1a do protokołu) i wszystkich obecnych na posiedzeniu.  

Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 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 LI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3.Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom, którym przyznano stypendia edukacyjne. 

4. Informacja z realizacji zadań oświatowych. 
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5. Podjęcie stanowiska w sprawie priorytetowego potraktowania opracowania 

dokumentacji na elektryfikację linii kolejowej nr 203. 

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 zmiany Uchwały Nr XLIX/426/2017 z dnia 11 września 

2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko 

udostępnionych dla przewoźników lub operatorów oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 1931 - druk nr 447/17. 

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

nr 448/17. 

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

nr 449/17. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedawanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali - 

druk nr 450/17. 

12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku - druk nr 

451/17. 

13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku - druk nr 452/17. 

14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

w Niegosławiu - druk nr 453/17. 

15. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trzebiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Trzebiczu - druk nr 454/17. 

16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Goszczanowie - druk nr 455/17. 

17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Drawinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

w Drawinach - druk nr 456/17. 

18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gościmiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Gościmiu - druk nr 457/17. 

19. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grotowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Grotowie - druk nr 458/17. 
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20. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Starych Bielicach - druk nr 459/17. 

21. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rąpinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Rąpinie - druk nr 460/17. 

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

2017 rok - druk 461/17. 

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

leśnego i od nieruchomości - druk nr 462/17. 

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego - druk nr 463/17. 

25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej 

samorządowemu zakładowi budżetowemu na 2018 rok - druk nr 464/17. 

26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 465/17. 

27. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych oraz produkcji 

energii elektrycznej technologią plazmową PRRS (Plasma Resource Recovery 

System) w miejscowości Stare Bielice - druk nr 466/17. 

28. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 467/17. 

29. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku - druk nr 468/17. 

30. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych - druk 469/17. 

31. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci” - druk nr 470/17. 

32. Wolne wnioski i informacje. 

33. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w imieniu klubu radnych „Forum 

Samorządowe” wniósł wniosek o zmianę porządku obrad, dotyczący usunięcia 

punktu 27 „Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych 

oraz produkcji energii elektrycznej technologią plazmową PRRS (Plasma Resource 

Recovery System) w miejscowości Stare Bielice - druk nr 466/17.” z porządku obrad. 

Wniosek uzasadnił faktem, że w chwili obecnej trwa zbieranie wniosków i uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z tego, co wiadomo 

jest tego ogromna ilość i w związku z tym nie ma potrzeby konsultowania tematu  

z mieszkańcami, gdyż każdy może wnieść uwagę do planu. Dodał, że konsultacje 

społeczne dotyczyłyby tylko i wyłącznie mieszkańców gminy Drezdenko (nie mogłyby 

dotyczyć gmin ościennych). 
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Mieszkanka Poznania, często przebywająca w okolicy Starych Bielic zauważyła, że 

radni biorą pod uwagę głos mieszkańców. W związku z tym, że dziś odbywa się 

sesja RM i przybyło na jej posiedzenie tak wielu mieszkańców, zaproponowała aby 

odwrócić porządek obrad i umożliwić społeczności zabranie głosu i zadawanie 

ewentualnych pytań. Dodała, że jest to temat bardzo ważny, gdyż dotyczy ogromnej 

inwestycji, która może być szkodliwa dla środowiska i mieszkańców.  

W związku z tym, że na sali pojawiło się wiele nowych osób Przewodniczący Rady 

Miejskiej A. Kołwzan powtórzył wniosek klubu radnych „Forum Samorządowe” - 

wniósł wniosek o zmianę porządku obrad, dotyczący usunięcia punktu 27 „Projekt 

uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy 

zakładu termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych oraz produkcji energii 

elektrycznej technologią plazmową PRRS (Plasma Resource Recovery System)  

w miejscowości Stare Bielice - druk nr 466/17.” z porządku obrad. Dodał, że do 6 

listopada br. każdy obywatel ma prawo złożyć wnioski i uwagi do planu dlatego 

przeprowadzenie konsultacji wg klubu radnych nie jest potrzebne. A. Kołwzan 

zauważył, że zgodnie z prawem w konsultacjach społecznych mogą brać udział tylko 

i wyłącznie mieszkańcy danej gminy, co wyklucza możliwość wypowiedzenia się 

mieszkańcom gmin ościennych. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił tok 

postępowania jaki będzie miał miejsce w sprawie inwestycji w Starych Bielicach: 

1) do 6 listopada br. zbieranie uwag do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Stare Bielice; 

2) 7 listopada br. o godz. 17:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji  

w sprawie analizy złożonych uwag do planu, na którym zostanie podjęta 

decyzja o terminie sesji decydującej o tej sprawie. 

Dodał, że nie widzi przeszkód, aby każdy, kto będzie chciał, mógł zostać 

poinformowany o ustalonym terminie sesji. 

Rada Miejska w Drezdenku w obecności 15 radnych jednogłośnie przychyliła 

się do wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

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

obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3.Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom, którym przyznano stypendia edukacyjne. 

4. Informacja z realizacji zadań oświatowych. 

5. Podjęcie stanowiska w sprawie priorytetowego potraktowania opracowania 

dokumentacji na elektryfikację linii kolejowej nr 203. 

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 zmiany Uchwały Nr XLIX/426/2017 z dnia 11 września 

2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko 

udostępnionych dla przewoźników lub operatorów oraz warunków i zasad 
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korzystania z tych przystanków, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 1931 - druk nr 447/17. 

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

nr 448/17. 

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

nr 449/17. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedawanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali - 

druk nr 450/17. 

12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku - druk nr 

451/17. 

13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku - druk nr 452/17. 

14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

w Niegosławiu - druk nr 453/17. 

15. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trzebiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Trzebiczu - druk nr 454/17. 

16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Goszczanowie - druk nr 455/17. 

17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Drawinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

w Drawinach - druk nr 456/17. 

18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gościmiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Gościmiu - druk nr 457/17. 

19. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grotowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Grotowie - druk nr 458/17. 

20. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Starych Bielicach - druk nr 459/17. 

21. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rąpinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Rąpinie - druk nr 460/17. 

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

2017 rok - druk 461/17. 

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

leśnego i od nieruchomości - druk nr 462/17. 
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24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego - druk nr 463/17. 

25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej 

samorządowemu zakładowi budżetowemu na 2018 rok - druk nr 464/17. 

26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 465/17. 

27. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 467/17. 

28. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku - druk nr 468/17. 

29. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych - druk 469/17. 

30. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci” - druk nr 470/17. 

31. Wolne wnioski i informacje. 

32. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radny S. Dukaczewski zwrócił uwagę obecnych na sali, że zdjęcie tego projektu 

uchwały z porządku obrad umożliwi podjęcie decyzji po analizie wszystkich uwag  

w możliwie najszybszym terminie. 

Jedna z tymczasowych mieszkanek Starych Bielic powiedziała, że jej zdaniem nie 

jest normalne, aby społeczeństwo o tak ważnej sprawie dowiadywało się 

przypadkowo. Zwróciła uwagę, że okolica to piękna przyroda i niemożliwym jest, aby 

inwestycja ta nie miała wpływu na życie mieszkańców. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku Sławomir 

Wojciuszkiewicz poprosił, aby ze względu na obecność dzieci, uczniów na sali  

zaprzestano dyskusji w tej chwili i umożliwienie wręczenia listów gratulacyjnych za 

wybitne wyniki w nauce. 

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że zdanie Rady wyrażone jest bardzo 

jasno - konsultacji nie będzie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 

Ad. 3 

Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom, którym przyznano stypendia 

edukacyjne. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak pogratulował wszystkim laureatom i finalistom, 

a także ich rodzicom i opiekunom. 

Uczniowie, którym przyznano stypendia edukacyjne: 

1) Mateusz Krysa – finalista wojewódzkiej olimpiady z matematyki; 

2) Jakub Mroczyński – finalista wojewódzkiej olimpiady z fizyki; 

3) Kewin Kowaleczko – finalista konkursu przyrodniczego; 

4) Kai Naczyński – finalista konkursu przyrodniczego. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Ad. 4 

Informacja z realizacji zadań oświatowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że informacja z realizacji 

zadań oświatowych została szczegółowo omówiona na posiedzeniu komisji (materiał 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 5 

Podjęcie stanowiska w sprawie priorytetowego potraktowania opracowania 

dokumentacji na elektryfikację linii kolejowej nr 203. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że materiał dotyczący 

tematu radni otrzymali za pomocą aplikacji eSesja (materiał stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan zapytali czy linia kolejowa 203 to jest linia na całej 

długości Krzyż – Kostrzyn.  

Prośba Rady Miasta Gorzowa Wlkp. kierowana była tylko do Rady Miejskiej  

w Drezdenku wobec czego zrozumiałym jest, że Burmistrz nie mógł odnieść się do 

tematu.  

A.Kołwzan powiedział, że elektryfikacja linii kolejowej jest jak najbardziej potrzeba, 

gdyż wiąże się to z modernizacją całej infrastruktury kolejowej.  

Zadeklarował, że stanowisko zostanie przygotowane i wystosowane do Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa. 

Mieszkaniec gminy Drezdenko, absolwent technikum kolejowego stanowczo 

zaprotestował przeciwko pytaniu „czy przyjmujemy”. Dodał, że nie zostało 

przygotowane nic, co dotyczy tej sprawy, radni nie mają żadnej wiedzy i jest to 

skandal. 

Radny S. Dukaczewski poinformował, że linia kolejowa 203 jest to linia trakcji Tczew-

Krzyż-Kostrzyn. 

Rada Miejska w Drezdenku w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła 

stanowisko popierające inicjatywę w sprawie priorytetowego potraktowania 

opracowania dokumentacji na elektryfikację linii kolejowej nr 203 (stanowisko 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 6 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Paluszkiewicz  

- Katarzyna Czerwińska  

- Michał Czekajło 

- Edward Dasiukiewicz 

- Mariusz Suchecki  
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- Dariusz Krysa 

- Waldemar Kupczak 

- Sebastian Dukaczewski  

- Krzysztof Siuda 

- Sebastian Dukaczewski (Ad Vocem) 

- Waldemar Kupczak 

- Adam Kołwzan 

- Danuta Saj 

- Jarosław Dworecki 

- Dariusz Krysa 

- Krzysztof Siuda 

- Paulina Pieluszczak-Suchodolska 

- Katarzyna Czerwińska 

- Mariola Kruk 

- Waldemar Kupczak  

- Dariusz Krysa 

- Mariola Kruk 

- Eugeniusz Nawrot 

- Karolina Piotrowska 

- Edward Dasiukiewicz 

- Eugeniusz Nawrot 

Radny D. Paluszkiewicz: 

Ponownie zapytał kiedy zostanie zamontowane oświetlenie w Drawinach. 

Radna K. Czerwińska: 

Zauważyła, że w sierpniu zakończona została inwestycja związana z poboczami  

w Lipnie a w okolicy zakładu p. Antczaka nie wylano asfaltu. Poprosiła o interwencję 

w tej sprawie.  

Radny M. Czekajło: 

1) poinformował, że w nawierzchni chodnika przy ul. Piłsudskiego na 

skrzyżowaniu z ul. Poznańską pojawiły się kolejne zapadliska; 

2) zwrócił uwagę na zły stan studzienek w nawierzchni ul. Piłsudskiego na 

skrzyżowaniu z ul. Pierwszej Brygady; 

3) zauważył, że pod mostem przy ul. Słowackiego bezdomny zrobił sobie 

legowisko i często bezpodstawnie wzywa służby ratownicze; 

4) poinformował, że mieszkańcy osiedla przy ul. Mickiewicza zwracają uwagę na 

potrzebę modernizacji drogi prowadzącej na osiedle od strony stadionu.  

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) zauważył, że w nawierzchni ul. Kopernika załatano duże dziury, a małe 

pozostawiono. Zwrócił uwagę na potrzebę zasypania również tych niewielkich 

dziur; 

2) zwrócił uwagę na konieczność utwardzenia ok. 15 metrowego odcinka al. 

Piastów przy „Meprozecie” (miejsce, w którym zawracają samochody 

ciężarowe); 
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3) zapytał o kwestię odszkodowań dla rolników związanych z warunkami 

atmosferycznymi (opady deszczu). Dodał, że w woj. wielkopolskim 

odszkodowania są już wypłacane. 

Radny M. Suchecki: 

Zaapelował o naprawę odcinka drogi w Grotowie (na wysokości posesji p. Bajcara 

skręcając w lewo). 

Radny D. Krysa:  

1) zwrócił uwagę na problem związany z nawierzchnią drogi wokół placu 

Wileńskiego. Zauważył, że dotychczasowy wykonawca powinien doprowadzić 

nawierzchnię do stanu pierwotnego. Zaproponował, aby nie płacić 

wykonawcy; 

2) powiedział, że został poproszony przez mieszkańca gminy, aby odczytać art. 

74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zacytował fragment Konstytucji  

i poprosił Burmistrza, aby odniósł się do przeczytanego tekstu. 

Radny W. Kupczak:  

1) ponowił interpelację odnośnie remontu ul. Kolejowej, Nadrzecznej, 

Poprzecznej i Stodolnej w Trzebiczu;  

2) w odniesieniu do podjętej uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. z Żymierskiego 

na Gorzowską poprosił o wykonanie tabliczek z nową nazwą ulicy;  

3) zwrócił uwagę na konieczność zamontowania 4 lamp przy nowo 

wybudowanych i istniejących od dawna budynkach przy ul. Gorzowskiej  

w Trzebiczu;  

4) zapytał czy jest możliwość dofinansowania ze środków unijnych budowy 

dalszego etapu ścieżki rowerowej; 

5) zapytał czy jest koncepcja budowy sali gimnastycznej w Trzebiczu. 

Radny S. Dukaczewski:  

1) zauważył, że droga przy garażach pomiędzy ul. Okrężną a Konopnickiej jest 

notorycznie zalewana podczas opadów deszczu. Dodał, że woda, która zalega 

po opadach na całej długości drogi, wdziera się również na posesje 

mieszkańców; 

2) powiedział, że po budowie ulic Lema, Wita Stwosza zwiększył się ruch 

tranzytowy ulicą Południową. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że obecne 

warunki atmosferyczne nie pozwalają na wyrównanie tej nawierzchni, ale 

także uniemożliwiają dotarcie do ul. Wesołej. S. Dukaczewski zwrócił uwagę, 

że na jedno równanie całego terenu, o którym mowa wydawane jest z budżetu 

Gminy ok. 20.000 zł. Dodał, że należy liczyć się z tym, że po wybudowaniu 

nowych ulic mieszkańcy ul. Wita Stwosza, Mickiewicza i Kopernika będą coraz 

częściej przemieszczać się ul. Południową i dwukrotne równanie na pewno nie 

będzie wystarczające. Zaapelował o podjęcie działań zmierzających do 

budowy nowej nawierzchni ul. Południowej. 

Radny K. Siuda: 

1) odniósł się do wypowiedzi radnego S. Dukaczewskiego odnośnie budowy ul. 

Południowej, mówiąc, że w Drezdenku wybuduje się jeden czy dwa domy i już 
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radni miejscy wnioskują o budowę drogi, chodnika i oświetlenia, a są 

miejscowości np. Trzebicz Nowy, gdzie stan dróg jest fatalny; 

2) zapytał Dyrektora CPK, kiedy ktoś odpowiedzialny za tą instytucję zacznie 

zdrowo myśleć. Dodał, że w każdym przedstawianym projekcie uchwały 

dotyczącej zmian budżetu dodawane są środki na funkcjonowanie Centrum 

Promocji Kultury. Powiedział, że już dawno było wiadomo, że konieczny jest 

remont toalet. Zapytał czy od razu nie można było zawnioskować o kwotę na 

ten cel, podobna sytuacja ma miejsce z imprezami organizowanym przez 

CPK; 

3) zauważył, że częściowo została wyremontowana droga z Gościmia do 

Lubiatowa, przy czym nie zostały oczyszczone pobocza i dlatego woda  

z nowego asfaltu nie ma gdzie schodzić, co powoduje podmywanie nowej 

nawierzchni. Dodał, że mieszkańcom została przekazana informacja, że 

korzenie, które niszczyły drogę zostały usunięte a tymczasem nie ma żadnego 

śladu, aby cokolwiek zostało w temacie zrobione. Poprosił o wystosowanie 

pisma do powiatu o wyjaśnienie sytuacji; 

4) powiedział, że na 9 lamp, które są niezbędne w Gościmiu zamontowano 4,  

z których jedna nie świeci. Odniósł się do interpelacji radnego W. Kupczaka, 

który zgłasza konieczność zamontowania w Trzebiczu kolejnych lamp do 

dopiero, co powstałych budynków, mówiąc, że niedługo dojdzie do sytuacji, że 

lampy tam będą świecić w pole; 

5) zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia ograniczenia możliwości wjazdu 

tirów na ul. Piłsudskiego. 

Radny S. Dukaczewski odniósł się do pierwszej wypowiedzi radnego K. Siudy 

mówiąc, że obawia się, że radny nie zrozumiał uzasadnienia do wniesionej 

interpelacji. Powiedział, że konieczności budowy ul. Południowej nie uzasadniał 

potrzebami mieszkańców tych ulic, tylko obawą, że mieszkańcy dużych osiedli 

przejeżdżając nowymi drogami mogą doprowadzić do sytuacji, że nawierzchnia ta 

stanie się zupełnie nieprzejezdna.    

Radny W. Kupczak w odniesieniu do wypowiedzi radnego K. Siudy powiedział, że 

nie miał na myśli oświetlenia firm, które dopiero powstały, bo za tymi budynkami są 

domy, które nie mają oświetlenia od bardzo dawna.  

Radny A. Kołwzan: 

1) zapytał czy znane są już plany Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie 

modernizacji drogi 160; 

2) zapytał na jakim etapie jest przygotowanie procedury przetargowej na remont 

szatni przy stadionie miejskim; 

3) zaapelował o oszacowanie kosztów naprawy murawy na stadionie miejskim. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1) ponowiła pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o plany związane  

z remontem drogi nr 160. Poprosiła, aby wystosować apel do ZDW dotyczący 

potrzeby łatania dziur w tej nawierzchni jeszcze przed zimą; 

2) zapytała czy Gmina otrzymała dokumentację związaną z oddziaływaniem na 

środowisko fabryki w Lubiatowie. 
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Radny J. Dworecki: 

1) zauważył, że została wybudowana nowa sieć kanalizacyjna a mieszkańcy ul. 

Podgórnej sygnalizują nielegalne opróżnianie starych studni, w których 

znajduje się szambo. Zapytał, kiedy zostały przeprowadzane inwentaryzacje 

tego typu spraw, jakie były zalecenia pokontrolne i jaki jest dalszy plan kontroli 

związany z przyłączami do sieci kanalizacyjnej;  

2) po raz kolejny zwrócił uwagę na fatalny stan wizualny stacji PKP od strony 

wschodniej. Poprosił o mocniejszy monit w tej sprawie do Zarządu PKP; 

3) zauważył, że najprawdopodobniej została wykonana dokumentacja techniczna 

dotycząca rowu melioracji szczegółowej zlokalizowanego na działce 

oznaczonej numer 84 (przechodzący praktycznie przez całe Nowe 

Drezdenko), który jest w bardzo złym stanie. Zapytał o plany związane z tym 

tematem; 

4) powiedział, że plac Sportowy istnieje od 100 lat a drogi nigdy tam nie było. 

Poprosił o przychylne spojrzenie w stronę remontu dróg w okolicy ul. 

Podgórnej; 

5) zapytał o kwestię związaną z koncepcją zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Drezdenka – czy jest w tej chwili prowadzona 

jakakolwiek korespondencja z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie; 

6) w nawiązaniu do przeczytanego przez radnego D. Krysę fragmentu 

Konstytucji RP, zwrócił uwagę na konieczność dbania o środowisko,  

o turystykę. Powiedział, że w latach 2000 były modne flisy noteckie, kiedy to 

przygotowano Park Harcerza do prowizorycznego cumowania jednostek 

pływających, Drezdenko było co roku odwiedzane przez 40-50 statków, jednak 

od tego czasu bardzo dużo się zmieniło – teren został zaniedbany. 

Zaapelował o przywróceniu rzeki mieszkańcom i wodnikom. J. Dworecki 

wspomniał o przewodnikach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, w których można 

znaleźć informację o tym, że Drezdenko chce witać i gościć jednostki 

pływające a tymczasem ktoś, kto kieruje się przewodnikiem zastaje zupełnie 

inny, zaniedbany brzeg, co kieruje go na przystań do Drawska a potem do 

Czarnkowa. 

Radny D. Krysa odniósł się do zarzutu radnego K. Siudy dotyczącego przebudowy 

ul. Południowej i wypowiedzi, że wszystko jest robione w mieście informując, że 

osiedle przy ul. Mickiewicza liczy 2000 mieszkańców i istnieje ponad 40 lat. Dodał, że 

miasto niewiele tam zainwestowało środków, gdyż w większości jest to teren 

spółdzielni mieszkaniowej. D. Krysa powiedział, że teraz kiedy temat drogi 

dojazdowej od strony stadionu został uregulowany i jest to droga, gminna to nie 

wyobraża sobie, aby jej nawierzchnia nie została zrobiona. 

Radny K. Siuda zapytał kiedy odpowiednie służby usuną z ulic 11 listopada, Lema  

i Wita Stwosza rozbite samochody porzucone przez właścicieli.  

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

1) zwróciła uwagę na konieczność remontu ul. Poprzecznej w Trzebiczu. 

Powiedziała, że nie zgadza się, aby nawierzchnie były modernizowane tylko  

w mieście, bo na wioskach również mieszka dużo ludzi, którzy płacą podatki  
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i chcą mieć dobre drogi. Zapytała ile można czekać na wykonanie 

nawierzchni, skoro gotowy jest projekt. Powiedziała, że ludzie ze wsi widzą, że 

w mieście robione są ulice a Trzebicz i inne wioski są w planach bardzo 

daleko; 

2) do interpelacji radnego W. Kupczaka dotyczącą oświetlenia w Trzebiczu 

dodała jeszcze ul. Nadrzeczną (dojazd do posesji 5 i 7) oraz teren za 

„Sobexem” w stronę Osowa; 

3) zauważyła, że stan ul. Mostowej w Trzebiczu jest fatalny. Dodała, że po 

ulewach mieszkańcy nie mają jak wejść do swoich posesji;  

4) zapytała czy zgłaszana na poprzedniej sesji prośba dotycząca przeglądu 

studzienek została zrealizowana; 

5) zapytała, czy w nawierzchni ul. Poprzecznej zostały odmulone studzienki. 

Radna K. Czerwińska zauważyła, że w największej wsi na terenie gminy –  

w Niegosławiu nie ma nic. Dodała, że w ubiegłym roku na jednej ulicy zostało 

wykonane oświetlenie, natomiast drogi boczne są w fatalnym stanie, sala wiejska  

z zewnątrz jest piękna, ale każdy pyta kiedy będzie czynna, bo remontu nie widać.  

K. Czerwińska powiedziała, że należy brać przykład z woj. wielkopolskiego. 

Podsumowując poinfomowała, że Niegosław jest najbrzydszą wioską w całej gminie. 

Radna M. Kruk zauważyła, że pomimo, że wykonana została dokumentacja na 

modernizację ul. al. Piastów inwestycja nie może zostać przeprowadzona, gdyż nie 

ma dokumentacji dotyczącej kanalizacji sanitarnej. Zapytała, kto wykonuje 

dokumentacje i dlaczego są takie niedociągnięcia i błędy. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj powiedziała, że jako mieszkaniec odnosi wrażenie, że 

miejscy radni nie widzą potrzeby inwestowania w remonty dróg na terenach 

wiejskich. Poprosiła radnych z Drezdenka, aby wstawili się za remontami dróg na 

wsiach. Dodała, że podobna sytuacja odnosi się do dzieci – dzieci z miasta są lepsze 

niż te ze wsi. 

Radny W. Kupczak w odniesieniu do wypowiedzi D. Saj zauważył, że żaden radny 

nie zarzucał innemu, iż np. w Trzebiczu jest pięknie. Powiedział, że nie może być tak, 

aby jeden radny zarzucał drugiemu to, co jest robione w tej a nie innej miejscowości. 

Radny D. Krysa nawiązując do wypowiedzi D. Saj zaapelował do Sołtysów i radnych 

z terenów wiejskich, aby zainteresowali się miastem, gdyż Drezdenko jest małą 

stolicą, z której korzystają wszyscy. 

Radna M. Kruk zapytała czy na jednokierunkowej ul. Poniatowskiego możliwe jest 

utworzenie skośnych miejsc parkingowych. 

Radny E. Nawrot: 

1)  zapytał kiedy będzie realizowany projekt związany z wykonaną dokumentacją 

techniczną na świetlicę wiejską w Marzeninie; 

2) zauważył, że wybudowany został mostek łączący woj. lubuskie z wielkopolską 

(między Karwinem a Kawczynem), jednak zabrakło jego oznakowania  

i zabezpieczenia. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

1)  powiedziała, że jest jej smutno, gdyż kilkakrotnie padła nazwa miejscowości  

w której mieszka – Grotów, niestety jako przykład wsi całkowicie „ciemnej” 
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(bez oświetlenia), bez dróg, bez sali. Zaczęła zastanawiać się czy nie 

wybudować tam skansenu. K. Piotrowska powiedziała, że w Gminie brakuje 

podejścia gospodarskiego jako całości i na przykładzie Grotowa bardzo 

dobrze to widać; 

2) zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zaaranżowanie 

spotkania z władzami kopalni ropy, nafty i gazu w celu wyjaśnienia przyczyn 

odgłosu „buczenia” (szczególnie w nocy), który utrudnia funkcjonowanie 

mieszkańcom; Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby pismo w tej 

sprawie wyszło od Burmistrza. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1)  w odniesieniu do wypowiedzi D. Saj powiedział, że już na początku kadencji 

wykorzystał obecność Starosty i złożył wniosek o wykonanie drogi  

w Marzeninie ok. 800m, co zostało wykonane; 

2) zapytał czy możliwe jest, aby na cmentarzu dostawić jeszcze jedną toaletę 

przenośną, gdyż mieszkańcy i odwiedzający groby twierdzą, że jedna toaleta 

to za mało. 

Radny E. Nawrot powiedział, że Urząd powinien wystosować pismo do Rady 

Powiatu o oznakowanie drogi gminnej, która się łączy z drogą powiatową  

w miejscowości Rąpin-Marzenin. Dodał, że drogą tą jeżdżą potężne samochody  

a widomo jakiej grubości asfalt (3-4 cm) pokrywa tę nawierzchnię. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 30 minut przerwy w obradach. 

 

Ad. 7 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że odbyły się dwa przetargi na 

oświetlenie uliczne – bez złożonych ofert. Dodał, że obecnie jest problem  

z pozyskaniem oferentów, co sprawia że proces przedłuża się w czasie, gdyż 

przetargi trzeba ponawiać. 

Radna K. Czerwińska: 

M. Pietruszak powiedział, że w kwestii zgłoszonej przez radną miała miejsce ostra 

interwencja właściciela posesji, aby tego odcinka nie robić. 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji Dariusz Skrzypczak powiedział, że jeśli 

mowa o tym samym wjeździe, to wykonawca nie wykonał tego odcinka, gdyż został 

wyzwany i wygoniony przez właściciela posesji (zjazdy należą do posesji). Dodał, że 

wykonawca nie miał w zakresie wykonywania zjazdów do posesji prywatnych i dobrą 

wolą było to, że chciał przystąpić do tych prac.  

Burmistrz zaproponował przeprowadzenie wizji lokalnej w celu sprecyzowania 

miejsca, o którym mówi radna K. Czerwińska. 

Radny M. Czekajło:  

1) Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że do prac przy chodniku na ul. 

Piłsudskiego zostaną skierowani pracownicy Centrum Integracji Społecznej; 
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2) w kwestii studzienek M. Pietruszak zadeklarował ponownie wysłanie pisma. 

Wyjaśnił, że wcześniej z ZDW wpłynęło do Urzędu zapewnienie, że studzienki 

zostaną naprawione; 

3) Burmistrz Drezdenka powiedział, że w sprawie bezdomnego nastąpi 

interwencja pracowników OPS-u; 

4) Zastępca Burmistrza w kwestii drogi dojazdowej do osiedla Mickiewicza 

powiedział, że stosunki własnościowe zostały już uregulowane. Dodał, że 

spółdzielnia mieszkaniowa zadeklarowała, że będzie partycypować  

w kosztach w odpowiednim zakresie, jeśli chodzi o sfinansowanie tego 

zadania. A. Kozubaj powiedział, że mieszkańcy wnioskujący o modernizację 

tej nawierzchni zostali w pełni poinformowani o tym dlaczego w 2017 roku 

prace zakończyły się na etapie dokumentacyjnym. Dodał, że droga ta zrobiona 

będzie wraz z parkingami i poboczami (odwodnienie, miejsca do postoju), co 

będzie bardziej funkcjonalne. Zastępca Burmistrza powiedział, że inwestycja 

będzie kontynuowana w 2018 roku. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) Burmistrz Drezdenka powiedział, że jeszcze nie spłynęły wszystkie faktury 

dotyczące remontów dróg asfaltowych, dlatego sprawdzić należy jaki jest stan 

środków finansowych, które jeszcze można przeznaczyć na ten cel; 

2) M. Pietruszak, powiedział że naprawa nawierzchni przy „Meprozecie” jest 

kwestią remontów bieżących; 

3) w kwestii odszkodowań dla rolników Burmistrz powiedział, że początkowo 

Wojewoda Lubuski odmówił powołania komisji, jednak później zmienił zdanie. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Zbigniew 

Śpiewak wyjaśnił, że miały miejsce problemy z powołaniem komisji ds. 

odszkodowań, ponieważ przepisy szczegółowe odnoszą się tylko do 

określonych sytuacji, kiedy taką komisję można powołać – huragan, 

gradobicie bądź deszcze nawalne. Dodał, że po kilku monitach do Instytutu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało się uzyskać informację, że w lipcu br. 

nastąpił deszcz nawalny, co stanowiło podstawę do złożenia wniosku przez 

Gminę w sprawie powołania komisji. Z. Śpiewak powiedział, że dzięki temu na 

terenie gminy Drezdenko a także gmin sąsiednich odpowiednie komisje 

zostały powołane. Dodał, że członkowie komisji w chwili obecnej kończą prace 

związane z szacowaniem szkód, które powstały. Z. Śpiewak poinformował, że 

straty są bardzo duże, ale problem polega na tym, że nie jest to pomoc dla 

rolników i producentów działów specjalnych z budżetu Gminy tylko z budżetu 

państwa i o ewentualnym przyznaniu pomocy decyduje Rada Ministrów, która 

28 sierpnia br. podjęła uchwałę informującą, że odszkodowania otrzymają 

rolnicy, których uprawy zniszczył huragan, gradobicie bądź deszcze nawalne 

mające miejsce w miesiącu sierpniu. Podsumowując Z. Śpiewak powiedział, 

że sytuacja jest co najmniej dziwna, bo rolnicy z gminy Drawsko otrzymują 

odszkodowania a z gminy Drezdenko nie, mimo, że straty są bardzo podobne 

(zalane łąki, straty w uprawach zbóż, ziemniaków, itd.); 
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4) w sprawie ustawienia kolejnej toalety przenośnej na cmentarzu w Drezdenku 

Burmistrz zadeklarował rozmowę z zarządcą czyli PGKiM-em. Dodał, że jego 

zdaniem ewentualna potrzeba może wynikać ze wzmożonego ruchu na 

cmentarzu np. w okolicach dnia Zmarłych. 

Radny M. Suchecki: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że interpelacja dotycząca 

inwestycji drogowej w Grotowie musi zostać potraktowana jako wniosek do 

przeprowadzenia prac w ramach remontów bieżących, na które wciąż brakuje 

środków. 

Radny D. Krysa: 

1) M. Pietruszak poinformował, że od poniedziałku wykonawca ma rozpocząć 

prace związane z naprawą nawierzchni wokół placu Wileńskiego. Dodał, że 

umowa przewiduje termin wykonania prac na 10 listopada br.; 

2) w kwestii art. 74 Konstytucji RP Burmistrz powiedział, że szanuje Konstytucję 

w każdym zakresie w jakim stanowi prawo. 

Radny W. Kupczak: 

1) M. Pietruszak powiedział, że radny powtórzył wnioski składane do budżetu, 

które będą rozpatrywane na etapie tworzenia uchwały budżetowej na 2018 rok 

także przez Radę; 

2) Burmistrz poinformował, że na ul. Gorzowskiej w Trzebiczu nowe tabliczki 

zostały ustawione; 

3) Burmistrz powiedział, że kolejne oświetlenie w Trzebiczu jest kwestią budżetu 

na 2018 rok; 

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

że w dalszym ciągu trwa oczekiwanie na nabór w ramach gospodarki 

niskoemisyjnej; 

5) M. Pietruszak powiedział, że inwestycja polegająca na budowie sali 

gimnastycznej jest kolejnym wnioskiem do budżetu i będzie brana pod uwagę 

przy procedowaniu uchwały budżetowej.  

Radny S. Dukaczewski: 

1) Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że przebudowa drogi wzdłuż 

garaży wiąże się z budową systemu odwadniającego. Dodał, że wszystkie 

prace zaplanowane są w jednym zadaniu, które obejmuje nie tylko tę drogę 

przy garażach, ale także budowę parkingu przy ul. Konopnickiej oraz 

przebudowę rowu w kierunku remizy strażackiej. A. Kozubaj powiedział, że 

łączny koszt tej inwestycji wynosi ponad 1.000.000 zł; 

2) w sprawie budowy ul. Południowej, Burmistrz Drezdenka poinformował, że jest 

to zadanie, które należy traktować jako wniosek do budżetu. 

Radny K. Siuda: 

1) w kwestii dróg wiejskich Burmistrz Drezdenka powiedział, że interpelacja 

radnego zostanie potraktowana jako apel; 

2) Dyrektor Centrum Promocji Kultury Jan Kuchowicz odpowiadając na zarzuty 

radnego K. Siudy powiedział, że nie będzie odnosił się do tonu i sposobu 

wypowiedzi przy stawianych pytaniach. Wyjaśniając sprawę zmian w budżecie 
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Centrum Promocji Kultury, Dyrektor CPK powiedział, że właśnie dlatego, że 

zdrowo się myśli to mają miejsce zmiany w uchwale budżetowej. 

Uzupełniając wypowiedź J. Kuchowicza Burmistrz powiedział, że zmiany  

w budżecie są inicjatywą Dyrektora CPK, jednak projekt uchwały przygotowuje 

Burmistrz; 

3) Zastępca Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji Marta Konarska 

potwierdziła, że na terenie Gościmia zostały podwieszone 4 lampy z czego 

jedna nie świeci. Dodała, że obecnie trwa oczekiwanie na umowę podłączenia 

licznika w Gościmiu. Poprosiła o wskazanie kolejnych, konkretnych punktów 

do oświetlenia w celu wystąpienia do Enea o podwieszenie kolejnych opraw. 

M. Konarska powiedziała, że Sołtys Gościmia zabezpieczyła środki z funduszu 

sołeckiego na kolejne oprawy; 

4) w sprawie ograniczenia tonażu wjazdu na ul. Piłsudskiego Burmistrz 

Drezdenka powiedział, że ZDW udzielił odpowiedzi, że droga zostanie 

stosownie oznakowana, jednak do tej pory nie zostało to zrobione. Dodał, że 

po raz kolejny należy wystosować pismo, aby swoją deklarację zrealizowali; 

5) Burmistrza Drezdenka powiedział, że w pierwszej kolejności należy zwrócić 

się do Policji, aby ustalono właścicieli porzuconych aut. 

Radny A. Kołwzan: 

1) Burmistrz powiedział, że rozmawiał z Wicemarszałkiem Województwa 

Lubuskiego Alicją Makarską wyrażając obawę dotyczącą innego 

zlokalizowania środków finansowych przeznaczonych na tę inwestycję w 2017 

roku. Dodał, że otrzymał zdecydowane zapewnienie, że realizacja zadania na 

drodze nr 160 nastąpi być może jeszcze w tym roku; 

2) w kwestii remontu szatni na stadionie, M. Pietruszak powiedział, że z końcem 

tygodnia upływa termin składania ofert na realizację tego zadania, jeśli chodzi 

o dokumentację; 

3) M. Pietruszak powiedział, że naprawę murawy należy traktować jako wniosek, 

którego koszty wymagają oszacowania. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1) M. Pietruszak zadeklarował wystosowywanie kolejnych monitów do ZDW  

w celu napraw bieżącej nawierzchni drogi nr 160; 

2) w kwestii dokumentacji środowiskowej dotyczącej kopalni Burmistrz 

Drezdenka powiedział, że Gmina to nie jest organ, który zakład ma obowiązek 

informowania o oddziaływaniu na środowisko, jakie są skutki funkcjonowania 

kopalni. Dodał, że z informacji przekazanych przez prof. Ludwika Lipnickiego, 

który uczestniczy w monitorowaniu stanu środowiska, wynika, że jego stan się 

nie pogarsza. 

Radny J. Dworecki: 

1) Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska Dorota Nowak 

poinformowała, że po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej każdy właściciel 

nieruchomości ma obowiązek przyłączyć się do tej sieci. Dodała, że 

mieszkańcy zostali powiadomieni o zakończeniu inwestycji i konieczności 

przyłączania się do sieci kanalizacyjnej. D. Nowak powiedziała, że po tej 
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informacji niektórzy właściciele nieruchomości dostosowali się i podłączyli 

swoją sieć do kanalizacji. Kierownik Referatu GG poinformowała, że kolejnym 

etapem wyegzekwowania obowiązku podłączenia posesji do sieci 

kanalizacyjnej było przeprowadzenie kontroli, które miały na celu 

zweryfikowanie stanu faktycznego i poinformowanie osobiście mieszkańców o 

konieczności spełnienia ustawowego obowiązku - efektem tych kontroli były 

kolejne nieruchomości podłączone do sieci kanalizacyjnej. Wyjaśniła, że w 

stosunku do osób, które nie wystąpiły o warunki zabudowy zostały wszczęte 

postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie wydania decyzji 

nakazującej właścicielowi przyłączenia swojej nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej. D. Nowak powiedziała, że efektem tych działań było 

wystąpienie kolejnych osób o warunki zabudowy pozwalające na podłączenie 

do kanalizacji (wówczas decyzje zostały umorzone ze względu na ich 

bezprzedmiotowość). Dodała, że spora grupa mieszkańców zadeklarowała 

podjęcie działań zmierzających do podłączenia nieruchomości do sieci do 

końca października br., w związku z czym w listopadzie zostaną 

przeprowadzone kolejne kontrole sprawdzające stan faktyczny; 

2) Burmistrz poinformował, że w sprawie fatalnego stanu wizualnego dworca 

PKP i okolic było wysyłanych mnóstw pism i monitów dotyczących 

konieczności uporządkowania terenu. Zadeklarował, że zostanie wysłane 

pismo informujące o przekazaniu sprawy do Inspektora Nadzoru Budowlanego 

i być może to przyniesie pożądany skutek;  

3) Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji D. Skrzypczak poinformował, że 

Gmina nie jest właścicielem rowu, o którym mówi radny J. Dworecki. Dodał, że 

zarządcą rowów szczegółowych jest Starostwo Powiatowe. 

Z. Śpiewak dodał, że kwestię rowów szczegółowych regulują przepisy ustawy 

Prawo wodne, gdzie widnieje zapis, że utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 

należy do osób, które otrzymują korzyści, więc nie musi to być właściciel  

a np. użytkownik gruntu. Dodał, że na terenie gminy, na której nie ma spółki 

wodnej a na terenie Drezdenka takiej instytucji nie ma, organem 

odpowiedzialnym za stan rowów jest Starosta; 

4) M. Pietruszak powiedział, że modernizacja placu Sportowego jest kolejnym 

wnioskiem do budżetu;  

5) w kwestii zabezpieczenia przeciwpowodziowego Sekretarz Gminy B. Rerus 

przypomniał, że po realnym zagrożeniu powodziowym, które miało miejsce na 

przełomie 2010/11 roku władze Drezdenka odbyły szereg rozmów  

z przedstawicielami Zarządu Melioracji, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu 

Wojewódzkiego, po których zapadła decyzja o realizacji koncepcji ochrony 

miasta przed powodzią. Dodał, że w 2013 roku Gmina Drezdenko kwotą 

50.000 zł dotowała dokument koncepcji dla Zarządu Melioracji, która jest  

w jego posiadaniu od grudnia 2014 r. B. Rerus powiedział, że po analizie 

różnych wariantów zabezpieczenia stwierdzić należy, że najkorzystniejszą 

opcją jest połączenie dwóch inwestycji – zabezpieczenie miasta przed 

powodzią i realizacja ostatniego (pierwotnie miał być pierwszym) etapu 
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obwodnicy czyli od skrzyżowania na Dobiegniew do Trzebicza. Sekretarz 

powiedział, że mimo, że etap obwodnicy, który można połączyć  

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym został przesunięty jako ostatni to 

Burmistrz Drezdenka rozmawiał i korespondował z Wicemarszałkiem 

Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem o możliwości 

realizacji koncepcji w inny sposób.  Podsumowując B. Rerus powiedział, że ze 

względu na brak środków finansowych projekt nie został zrealizowany. Dodał, 

że wiedząc o przygotowywaniach do tworzenia nowego przedsiębiorstwa 

Polskie Wody należy zdawać sobie sprawę, że kwestia melioracji będzie  

w gestii dwóch jednostek. Poinformował, że wysłane zostały pisma do 

Marszałka o wskazanie środków jakie można pozyskać na realizację tych 

inwestycji, a oprócz tego pracownicy Urzędu również szukają środków np. 

podczas targów pol eco w Poznaniu brali udział w warsztatach eksperckich, 

aby gotowe informacje przekazać do Urzędu Marszałkowskiego; 

6) Burmistrz powiedział, że aby doprowadzić Park Harcerza do użytkowania 

przez wodniaków i ponownie utworzyć miejsca do cumowania należy mieć 

zabezpieczone środki w budżecie. Dodał, że temat należy rozważyć. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

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

jeżeli problem leży w kwestii przeczyszczenia to zostaną tam skierowani 

pracownicy CIS-u; 

2) jeśli chodzi o tablice adresowe to Burmistrz przypomniał, że sprawa była 

poruszana na spotkaniu z Sołtysami, gdzie kierownik odpowiedniego referatu 

wyjaśniła, że po sprawdzeniu stanu środków finansowych podejmie decyzję 

czy temat będzie realizowany jeszcze w tym roku czy być może trzeba będzie 

poczekać do początku roku 2018; 

3) M. Pietruszak powiedział, że zamontowanie lamp w Trzebiczu należy 

potraktować jako wniosek do budżetu; 

4)  Burmistrz powiedział, że przy ul. Mostowej jest konieczności budowy 

odwodnienia wraz z drogą, co jest kolejną inwestycją do rozważenia przy 

konstruowaniu budżetu na przyszły rok; 

5) w kwestii przeglądu studzienek Burmistrz powiedział, że owszem można 

wystosować pismo, jednak bardzo często uczęszcza tą drogą i nie zauważył 

problemu. Dodał, że jeżeli został wniesiony wniosek to sprawę należy 

sprawdzić. 

Rada K. Czerwińska: 

Zastępca Burmistrz A. Kozubaj odpowiadając na zarzut radnej K. Czerwińskiej podał 

przykład inwestycji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Niegosławiu 

opiewającej na kwotę 1.500.000 zł. Przyznał jednocześnie, że nawierzchnie dróg 

wymagają modernizacji, na razie zamontowano oświetlenie. A. Kozubaj 

poinformował, że będzie wykonywany również przy udziale środków sołeckich teren 

rekreacyjny za remizą. Dodał, że remiza również jest doinwestowana. Zastępca 

Burmistrza przypomniał, że droga biegnąca przez Niegosław jest zarządzana przez 

ZDW. A. Kozubaj powiedział, że wszyscy zdają sobie sprawę, że zawsze pozostanie 
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niedosyt, jeśli chodzi o inwestycje i w tym miejscu nawiązał do wypowiedzi Sołtys 

Grotowa. Dodał, że nigdy nie będzie tak, że zostaną zaspokojone wszystkie 

oczekiwania, gdyż budżet nie dysponuje takimi środkami, które pozwoliłby na 

realizację wszystkich wniosków, gdyż ich koszt wynosi kilkadziesiąt milionów zł. 

Nawiązując do wypowiedzi K. Piotrowskiej odnośnie stwierdzenia przyrównującego 

Grotów do skansenu powiedział, że nie może zgodzić się z tym, gdyż w ostatnich 

latach wydano na tę miejscowość 3.400.000 zł. Wyjaśnił, że gotowa jest 

dokumentacja na salę wiejską w Grotowie i natychmiast po uruchomieniu programu 

na dofinansowanie zostanie złożony wniosek. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska powiedziała, że jej wypowiedź odnosiła się do sposobu 

wydatkowania środków, który jest nierównomierny. Poinformowała, że sytuację tę 

wyraźnie widać jeśli chodzi o drogi, bo np. w zeszłorocznym budżecie w większości 

wiosek kwoty wynosiły ok. 20.000, 50.000 nawet do 120.000 zł i w tym roku te same 

wioski mają remontowane drogi za podobne kwoty, natomiast na Grotów 

przeznaczono w ubiegłym roku 8.000 zł a w tym roku ani złotówki. K. Piotrowska 

powiedziała, że wygląda na to, że skoro w Grotowie jest tak wiele dróg to nie jest 

remontowana żadna. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powtórzył deklarację ze spotkania z Sołtysami  

i poinformował, że w przyszłym roku będzie robione wszystko, aby w Grotowie 

również miały miejsce prace na drogach. Dodał, że informacje dotyczące naboru 

wniosków na budowę i remonty sal wiejskich odnoszą się zarówno do Niegosławia, 

Grotowa jak i Marzenina. 

Radna M. Kruk: 

1) Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że przy inwestycji związanej  

z aleją Piastów nie ma potrzeby budowania kanalizacji. 

Zastępca Burmistrza w odróżnieniu od radnej stwierdził, że nie zostały 

popełnione błędy na etapie dokumentacyjnym. Dodał, że kanalizacja przy alei 

Piastów jest z 2001 roku i nie było potrzeby umieszczania budowy kanalizacji 

sanitarnej w tej dokumentacji. Dodał, że odbyły się rozmowy z zarządcą tej 

sieci, który nie widzi potrzeby budowy nowej kanalizacji sanitarnej. A. Kozubaj 

powiedział, że jest złożony wniosek do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na 

dofinansowanie tej inwestycji z tzw. schetynówek a procedura konkursowa 

kończy się w tym tygodniu. 

Radna M. Kruk upewniła się, czy jeżeli Gmina chciałaby budować teraz tę 

drogę to nic nie stoi na przeszkodzie, bo nie trzeba czekać na dokumentację 

związaną z kanalizacją sanitarną. 

2) w kwestii możliwości utworzenia parkingu skośnego przy ul. Poniatowskiego 

M. Pietruszak powiedział, że Zastępca Kierownika Referatu Realizacji 

Inwestycji M. Konarska dokonywała już pomiarów, aby stwierdzić czy realny 

byłby tam parking skośny, jednak niestety okazało się, że szerokość jezdni 

uniemożliwia zastosowanie takiego rozwiązania. Dodał, że podobne 

rozwiązanie było brane pod uwagę przy szerszej nawierzchni ul. 

Nowogrodzkiej i już tam było wiadomo, że nie ma możliwości utworzenia 

parkingu skośnego. 
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Radny E. Nawrot: 

1) Burmistrz powiedział, że Gmina będzie czyniła starania o pozyskanie środków 

zewnętrznych na sale wiejskie. Dodał, że jeśli nie uda pozyskać się środków 

to zadania związane z salami wiejskimi będą realizowane z budżetu Gminy  

i będą to zadania etapowane; 

2) w kwestii zabezpieczenia mostku łączącego województwa lubuskie  

i wielkopolskie M. Pietruszak powiedział, że odpowiednie elementy są już 

zakupione i w najbliższym czasie będą montowane. 

Przewodniczący Rady Miejskiej na prośbę osób omawiających projekt uchwały  

w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego  

w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty  

i Dolnej Noteci” - druk nr 470/17 zaproponował, aby omówić tę kwestię teraz jako 

punkt 8. 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego 

krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci” - druk nr 470/17. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska D. Nowak 

przedstawiła i omówiła radnym mapę całego obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 

Warty i Dolnej Noteci” a w szczególności obszary dotyczące gminy Drezdenko. 

Kierownik Referatu Budownictwa i Urbanistyki R. Netyks przedstawiła tereny, co do 

których wnioskowała o ich wyłączenie z obszaru chronionego krajobrazu. Wyjaśniła, 

że początkowo cały teren Osowa, tam gdzie obecnie obowiązuje plan 

zagospodarowania przestrzennego był objęty obszarem chronionego krajobrazu 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci”. R. Netyks dodała, że obszar chronionego krajobrazu 

charakteryzuje się tym, że obowiązuje tam bardzo dużo zakazów. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Krzysztof Jaśków 

- Krzysztof Siuda  

Radny D. Paluszkiewicz zapytał czy po zatwierdzeniu zaproponowanych granic 

obszaru chronionego krajobrazu będzie możliwe (np. w przypadku dalszego rozwoju 

Gminy) przesunięcie tych granic. 

R. Netyks powiedziała, że zawsze jest możliwość przesunięcia granic po wystąpieniu 

Gminy z odpowiednim wnioskiem do Marszałka województwa. Dodała, że nie zawsze 

decyzja będzie pozytywna. 

Radny K. Jaśków zapytał, co w przypadku kiedy Rada odrzuci omawiany projekt 

uchwały z odpowiednim uzasadnieniem. 

D. Nowak zacytowała art. 23 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody „Projekty uchwał 

sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgodnienia z właściwą 

miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska.” oraz ust. 3a „Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, 

o której mowa w ust. 2, wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały 
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prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu 

nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić.”. 

Radny K. Siuda poinformował, że obszary chronionego krajobrazu zostały narzucone 

przez przepisy unijne. Dodał, że obecnie kto inny ustala granice chronionego 

krajobrazu, kto inny obszary „Natura 2000” i bardzo często zdarza się tak, że 

instytucje nie konsultują tego ze sobą. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci” - druk nr 470/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 

50 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 4, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Edward Dasiukiewicz, Jarosław Dworecki, Dariusz Krysa, Henryk Majzlik  

PRZECIW (9) 

Michał Czekajło, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Waldemar 

Kupczak, Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski  

Rada Miejska, w obecności 15 radnych odrzuciła projekt uchwały  

w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego  

w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina 

Warty i Dolnej Noteci”. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/426/2017 z dnia 11 

września 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie gminy Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Drezdenko udostępnionych dla przewoźników lub operatorów oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków, opublikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 1931 

- druk nr 447/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt został 

omówiony na wczorajszym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

  

Głosowano w sprawie: 
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Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/426/2017 z dnia 11 września 

2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko 

udostępnionych dla przewoźników lub operatorów oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 1931 - druk nr 447/17 

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

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/444/2017  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/426/2017 z dnia 11 września 2017 roku  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko 

udostępnionych dla przewoźników lub operatorów oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 1931 (uchwała 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko - 

druk nr 448/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

448/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/445/2017  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 
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Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz - druk 

nr 449/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

449/17 (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

 Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/446/2017  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz (uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

  

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedawanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli 

lokali - druk nr 450/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedawanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali - 

druk nr 450/17 (projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/447/2017  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanej 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali (uchwała 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku - 

druk nr 451/17. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku - druk nr 

451/17 (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/448/2017  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik 

nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku - druk nr 452/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 

Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 

im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku - druk nr 452/17 (projekt stanowi załącznik nr 

15 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/449/2017  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. 

Henryka Sienkiewicza w Drezdenku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. 

Henryka Sienkiewicza w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu). 
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Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Niegosławiu - druk nr 453/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

w Niegosławiu - druk nr 453/17 (projekt stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

 Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/450/2017  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Niegosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niegosławiu 

(uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trzebiczu w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Trzebiczu - druk nr 454/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trzebiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Trzebiczu - druk nr 454/17 (projekt stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/451/2017  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
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Podstawowej w Trzebiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trzebiczu 

(uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Goszczanowie - druk nr 455/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Goszczanowie - druk nr 455/17 (projekt stanowi załącznik nr 21 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/452/2017  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Goszczanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Goszczanowie (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 18 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Drawinach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Drawinach - druk nr 456/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Drawinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

w Drawinach - druk nr 456/17 (projekt stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  
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Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/453/2017  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Drawinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Drawinach (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gościmiu w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Gościmiu - druk nr 457/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gościmiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Gościmiu  - druk nr 457/17 (projekt stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/454/2017  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Gościmiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gościmiu 

(uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 20 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grotowie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Grotowie - druk nr 458/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grotowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Grotowie  - druk nr 458/17 (projekt stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 
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Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz 

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/455/2017  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Grotowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grotowie 

(uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 21 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Starych Bielicach - druk nr 459/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Starych Bielicach  - druk nr 459/17 (projekt stanowi załącznik nr 29 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/456/2017  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Starych Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Starych Bielicach (uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 22 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rąpinie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Rąpinie - druk nr 460/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rąpinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Rąpinie  - druk nr 460/17 (projekt stanowi załącznik nr 31 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 
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Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/457/2017  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Rąpinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rąpinie (uchwała 

stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 23 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok - druk 461/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że przedstawiony projekt 

jest właściwym zawierającym wszystkie poprawki. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak w odniesieniu do dyskusji prowadzonej na 

wczorajszym posiedzeniu komisji w sprawie dodatkowych służb mundurowych 

wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Komendanta Komisariatu 

Policji w Drezdenku, że Komenda Wojewódzka jednak nie będzie w stanie 

zadysponować ludzi z zewnątrz (taka informacja padła na wczorajszym posiedzeniu 

komisji) i podtrzymując swój wniosek deklaruje, że zadania będą realizować  

w ramach własnych zasobów kadrowych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

rok - druk 461/17 (projekt stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Suchecki  

PRZECIW (1) 

Dariusz Paluszkiewicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Siuda 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/458/2017  

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

stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 24 

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

leśnego i od nieruchomości - druk nr 462/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

leśnego i od nieruchomości - druk nr 462/17 (projekt stanowi załącznik nr 35 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/459/2017  

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

nieruchomości (uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 25 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego - druk nr 463/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 

podatku leśnego - druk nr 463/17 (projekt stanowi załącznik nr 37 do niniejszego 

protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/460/2017  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 

podatku leśnego (uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 26 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej 

samorządowemu zakładowi budżetowemu na 2018 rok - druk nr 464/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu 

zakładowi budżetowemu na 2018 rok - druk nr 464/17 (projekt stanowi załącznik nr 

39 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/461/2017  

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi 

budżetowemu na 2018 rok (uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 27 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 

465/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 465/17 (projekt 

stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Siuda, Mariusz Suchecki 

PRZECIW (1) 

Dariusz Paluszkiewicz  

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/462/2017  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik nr 42 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 28 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów 

przemysłowych oraz produkcji energii elektrycznej technologią plazmową 

PRRS (Plasma Resource Recovery System) w miejscowości Stare Bielice - 

druk nr 466/17 (projekt stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu) - punkt 

zdjęto z porządku obrad. 

 

Ad. 29 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 467/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 467/17 (projekt stanowi załącznik nr 44 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

Krzysztof Jaśków, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, 

Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

PRZECIW (1) 

Adam Kołwzan 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Katarzyna Czerwińska  

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/463/2017  

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Trzebiczu (uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 30 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku - druk nr 468/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku - druk nr 468/17 (projekt stanowi 

załącznik nr 46 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 
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Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/464/2017  

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 47 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 31 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych - druk 

469/17. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych - druk 469/17 

(projekt stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan , Mariola Kruk , 

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

Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LI/465/2017  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

i zwolnień od podatku od środków transportowych (uchwała stanowi załącznik nr 

49 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 32 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że najbliższym zadaniem 

Rady jest analiza uwag wniesionych do planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Stare Bielice. Dodał, że wspólne posiedzenie komisji zwołane 

zostanie na 7 listopada br. o godz. 17:00, na którym zapadnie decyzja o dacie sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że planowa sesja RM odbędzie się 

najprawdopodobniej 29 listopada br. 

A.Kołwzan zaprosił wszystkich obecnych na spotkanie z inwestorem planującym 

realizować inwestycję w Starych Bielicach, które planowane jest na poniedziałek  

o godz. 16:30. Dodał, że aby zapewnić radnym komfort spokojnego zadawania pytań  

i uzyskiwania odpowiedzi organizowane jest spotkanie zamknięte.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił chętnych radnych do uczestnictwa  

w obchodach święta 11 listopada a także chętnego do pocztu sztandarowego. 

Radny S. Dukaczewski zapytał czy jutrzejsze spotkanie Związku Gmin Nadnoteckich 

jest otwarte dla mieszkańców. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że pytanie powinno być skierowane do Prezesa 

Związku Gmin Nadnoteckich, ale z tego co się orientuje nie jest zamknięte, jednak 

Prezes chce, aby w dyskusji brali udział tylko członkowie związku. 

Radny S. Dukaczewski po wczorajszym problemach technicznych związanych  

z obsługą komisji zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia prac przy sprzęcie 

biura rady przez informatyków zatrudnionych w Urzędzie. 

Dyrektor Centrum Promocji Kultury Jan Kuchowicz poinformował, że 11 listopada 

tradycyjnie odbędzie się manifestacja drogami gminnymi zmierzająca do Parku Kultur 

Świata. Zapytał czy radni mają propozycje związane z obchodami w razie 

niesprzyjającej pogody. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby w razie deszczu nie kontynuować 

manifestacji. 

Radny S. Dukaczewski zaproponował, aby część artystyczna odbyła się w SP 1. 

Dyrektor CPK wyraził wątpliwość czy mieszkańcy będą wchodzić na trzecią 

kondygnację budynku szkoły. 

Padła również propozycja wystąpienia zespołów w kościele. 

J. Kuchowicz uznał propozycję za godną rozpatrzenia i zadeklarował rozmowę  

z proboszczem parafii. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Urzędu wpłynęło pismo  

z drezdeneckiego szpitala (pismo udostępniono w informatorze aplikacji eSesja)  

w sprawie dofinansowania lądowiska dla helikoptera. Dodał, że autorzy proszą o jak 

najszybszą decyzję o dofinasowaniu. A. Kołwzan poinformował, że brakująca kwota 

to 600.000 zł, którą planuje się pozyskać z ościennych Gmin jako współfinansowanie. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj zapytał czy w piśmie Dyrektor szpitala zwraca się  

o deklarację zapewnienia tych środków na przyszły rok czy środki finansowe mają 

być zapewnione w tegorocznym budżecie. Zaproponował deklarację, że jeżeli inne 

Gminy będą partycypować w kosztach to Gmina Drezdenko również np. w kwocie 

100.000 zł. 

Burmistrz powiedział, że aby skierować odpowiedź powinien mieć opinię Rady. 

Radny D. Krysa zapytał czy wiadomy jest zakres prac przy tym lądowisku, bo jego 

koszt jest ogromny. 

Radny M. Czekajło zgodził się, że kwota jest ogromna, ale aby mógł wylądować 

śmigłowiec musi mieć do tego odpowiednie warunki np. miejsce manewru z każdej 

strony. Dodał, że koszty związane są nie tylko z budową lądowiska, ale także  

z przygotowaniem terenu. M. Czekajło powiedział, że transport pacjenta śmigłowcem 

do Gorzowa Wlkp. zajmuje kilkanaście minut, co znacznie skraca czas niesienia 

pomocy np. przy udarze. 

Radny D. Krysa powiedział, że to jest bardzo ważna sprawa i takie lądowisko 

powinno powstać. 

Radna M. Kruk dodała, że powinno się zrobić wszystko, aby to lądowisko było.  
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Radni zgodzili się z propozycją deklaracji współfinansowania lądowiska w przypadku 

dołożenia się do zadania przez pozostałe Gminy w porównywalnej kwocie. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że obecnie konstruuje projekt budżetu na 2018 rok. 

Zaproponowała, aby nie przyjmować żadnej kwoty do budżetu w 2018 roku na 

dofinansowanie do lądowiska tylko zadeklarować, że jeżeli wszystkie Gminy 

ościenne opowiedzą się za dołożeniem do tego zadania to w trakcie roku będzie 

można wyasygnować środki na ten cel. 

Radny M. Czekajło powiedział, że władze Drezdeneckiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku zwróciły się do radnych z problemem, że nie mają miejsca do spotkań. Zapytał 

Burmistrza czy również otrzymał takie pismo. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że słyszał takie uwagi od pewnego 

czasu. Wyjaśnił, że chodzi o biuro, bo zajęcia mają gdzie się odbywać. M. Pietruszak 

poinformował, że DUTW ma do dyspozycji szkoły, halę czy salę sesyjną. 

Radny D. Krysa powiedział, że uczestnicy uniwersytetu proponują, aby 

wygospodarować miejsce na biuro w remontowanym właśnie budynku przy placu 

Wileńskim. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj wyjaśnił, że w budynku przy placu Wileńskim  

w jednej części zaplanowany jest Punkt Informacji Turystycznej a w drugiej części 

toalety miejskie. Dodał, że kwestią dogadania się jest dzielenie biura z Punktem 

Informacji Turystycznej. 

Radny D. Krysa zauważył, że DUTW działa bardzo prężnie, więc warto byłoby 

pomóc. 

Radny K. Siuda przypomniał, że Gmina Drezdenko dokładała środki do remontu  

ul. Pierwszej Brygady. Zapytał czy do Urzędu dotarły dokumenty związane z tą 

inwestycją a jeśli nie to czy jest możliwość wystąpienia o udostępnienie dokumentacji 

finansowej. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że ZDW musi rozliczyć się z przyznanej dotacji 

zgodnie z treścią podpisanej umowy. 

 

Ad. 33 

Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział w LI sesji Rady Miejskiej  

w Drezdenku i uznał posiedzenie za zakończone.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

        /-/ Adam Kołwzan 


