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Protokół Nr LVII.2018 
z obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 28 lutego 2018 roku 
 

Obrady rozpoczęto 28 lutego 2018r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:50 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych Rady Miejskiej w Drezdenku. 

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

Ad. 1  

Otwarcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia LVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan, powitał przybyłych gości – Zastępcę Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. Magdalenę Martyniszyn, Komendanta 

Komisariatu Policji w Drezdenku Krzysztofa Jodełło,  radnych powiatowych, 

kierowników jednostek, pracowników Urzędu, Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, 

Zastępcę Burmistrza 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 13 radnych, co stanowi 

quorum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że 11 marca przypada Dzień Sołtysa.  

W związku z tym w imieniu Burmistrza i swoim podziękował Sołtysom za trud 

włożony w pracę na rzecz lokalnych społeczności. Dodał, że każdy zdaje sobie 

sprawę jak niewdzięczne jest pełnienie tej funkcji. Wyczytał poszczególnych 

Sołtysów i wraz z Burmistrzem M. Pietruszakiem wręczyli listy z podziękowaniem. 

 

 



2 

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

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

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja o stanie bezrobocia w mieście i gminie Drezdenko. 

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

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu 

ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Drezdenko - druk nr 502/18 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko 

w 2018 roku - druk nr 503/18. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 

rok - druk nr 504/18. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 505/18. 

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zakazu używania jednostek 

pływających z napędem motorowym - spalinowym na obszarach wodnych na terenie 

gminy Drezdenko - druk nr 506/18 – punkt wycofany z porządku obrad, podczas 

wspólnego posiedzenia komisji. 

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - druk nr 507/18. 

12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku 

szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w roku szkolnym 2018/2019 - druk nr 

508/18. 

13. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta 

Nauczyciela - druk nr 509/18 punkt wycofany z porządku obrad, podczas wspólnego 

posiedzenia komisji. 

14. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy 

Drezdenko, w tym w obszarze podstrefy Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją - druk nr 

510/18. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bagniewo - druk nr 511/18. 
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16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goszczanówko - druk nr 

512/18. 

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipno - druk nr 513/18. 

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubiewo - druk nr 514/18. 

19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji 

Zabytków, położonym na terenie gminy Drezdenko, nie stanowiącym wyłącznej 

własności Gminy - druk nr 515/18. 

20. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Drezdenko na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym - druk nr 516/18. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że punkty 10 i 13 zostały 

zdjęte z porządku obrad na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Informacja o stanie bezrobocia w mieście i gminie Drezdenko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali materiał 

na temat stanu bezrobocia w mieście i gminie Drezdenko w aplikacji eSesja (materiał 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

M. Martyniszyn poinformowała, że wg stanu na dzień 31 stycznia br. w ewidencji 

osób bezrobotnych w powiecie strzelecko-drezdeneckim zarejestrowanych było 2171 

osób, przy czym w gminie Drezdenko 749 osób. Dodała, że ponad 60% tej liczby 

stanowiły kobiety. Zastępca Dyrektora PUP oznajmiła, że najwięcej osób 

bezrobotnych mieści się w przedziale od 25 do 44 roku życia – prawie 52%, 

natomiast blisko 62% stanowią bezrobotni bez wykształcenia średniego.  

M. Martyniszyn powiedziała, że do końca stycznia do PUP w Strzelcach Kraj. 

wpłynęły 132 oferty pracy z terenu gminy Drezdenko (najwięcej spośród wszystkich 

Gmin w powiecie strzelecko-drezdeneckim), które dotyczyły pracodawców 

zajmujących się działalnością w zakresie usług administrowania działalnością 

wspierającą – 70 ofert i przetwórstwem przemysłowym 26 ofert pracy. 

Zastępca Dyrektor PUP poinformowała, że Urząd ma do dyspozycji budżet w kwocie  

5.618.000 zł, na które składają się środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2.039 000 zł), 

w ramach Programu Regionalnego Lubuskie 2020 (1.600 000 zł) oraz kwota 

algorytmu w wysokości 1.900 000 zł. Dodała, że obecnie rozpoczęła się realizacja 

dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS – projekt dla osób młodych  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (aktywizacja 196 osób 

bezrobotnych, które zostaną skierowane na staż, szkolenia, bony szkoleniowe, bony 

na zasiedlenie itd.). M. Martyniszyn poinformowała, że równocześnie realizowany jest 

program skierowany do osób powyżej 30 roku życia, w ramach którego planuje się 

zaktywizować 202 osoby bezrobotne. Z-ca Dyrektora PUP powiedziała, że do dnia 
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dzisiejszego trwał nabór wniosków na krajowy fundusz szkoleniowy oraz po raz 

pierwszy z Gminą Drezdenko będzie realizowany program aktywizacja i integracja 

skierowany do osób w III profilu pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej. Dodała, że również w tym roku planowane jest uruchomienie kolejnego 

programu specjalnego skierowanego do najtrudniejszej grupy osób bezrobotnych 

objętych III profilem pomocy. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Waldemar Kupczak  

- Dariusz Krysa 

- Adam Kołwzan 

Radny W. Kupczak zapytał jakie kwoty są na utworzenie nowych miejsc pracy, 

ewentualnie stworzenia nowego zakładu pracy i czy w dalszym ciągu programy te 

będą realizowane dwa razy do roku. 

Zastępca Dyrektora PUP powiedziała, że jeśli chodzi o środki finansowe dla osób 

bezrobotnych na utworzenie działalności gospodarczej to nabór będzie prowadzany 

w kwietniu i październiku dla osób do 30 roku życia, natomiast w kwietniu i we 

wrześniu nabór będzie prowadzony dla osób bezrobotnych powyższej 30 roku życia.  

Dodała, że dotacja na utworzenie działalności gospodarczej wynosi 18.000 zł, 

natomiast utworzenie nowych miejsc pracy lub doposażenie i wyposażenie 

stanowiska pracy jest inną formą wsparcia, gdyż w tym przypadku pracodawca 

ubiega się o pomoc ma obowiązek utrzymać stanowisko przez 2 lata. Poinformowała, 

że w budżecie podstawowym nie planuje się tej formy wsparcia, jednak być może 

uda się pozyskać środki z rezerwy ministra. 

Radny D. Krysa zauważył, że w związku z tym, iż nie planuje się wsparcia na 

doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy, przedsiębiorcy będą kazali ludziom 

zakładać działalność na tzw. małych ZUS - ach przez, co pracownicy nie będą mieli 

świadczeń. W związku z informacją, że w gminie Drezdenko jest 749 osób 

bezrobotnych a 132 oferty pracy, zapytał czy oferty są tak słabe czy może nie udaje 

się zmobilizować ludzi do podjęcia pracy. 

Odnosząc się do wypowiedzi radnego D. Krysy, M. Martyniszyn powiedziała, że na 

chwilę obecną nie ma możliwości składania wniosków na doposażenie lub 

wyposażenie miejsca pracy, ale co roku PUP wnioskuje o dodatkowe środki  

w ramach rezerwy ministra i jak do tej pory nie zdarzyło się, aby takich środków nie 

przyznano. Dodała, że w ramach rezerwy ministra zawsze planowana jest pomoc dla 

pracodawców na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy. Z-ca Dyrektora PUP 

powiedziała, że ogromną pomocą dla pracodawców jest także możliwość 

zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. Odpowiadając na pytanie 

radnego M. Martyniszyn poinformowała, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest 

trudna z uwagi na to, że w rejestrze osób bezrobotnych zostały osoby, z którymi 

bardzo ciężko jest współpracować, gdyż zdarza się, że wolą zostać wyrejestrowane 

niż skorzystać z zaproponowanych ofert pracy. Dodała, że głównymi przyczynami nie 

podjęcia pracy jest problem z dojazdem do pracodawcy i zbyt niskie wynagrodzenie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odnoszą się do informacji, że 60% osób 

bezrobotnych stanowią kobiety, zapytał czy w stosunku do ubiegłego roku ten 

procent uległ zmianie. 

Zastępca Dyrektora PUP powiedziała, że procent kobiet bezrobotnych w stosunku do 

roku ubiegłego wzrósł.   

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Michał Czekajło  

- Mariusz Suchecki 

- Dariusz Krysa  

- Eugeniusz Nawrot 

- Waldemar Kupczak 

- Sebastian Dukaczewski  

- Edward Dasiukiewicz 

- Krzysztof Jaśków 

- Jarosław Dworecki 

- Eugeniusz Nawrot 

Radny M. Czekajło:  

1) zwrócił uwagę na fatalny stan słupa energetycznego przy posesji nr 11 przy ul. 

Słonecznej; 

2) poinformował, że właściciele ogródków działkowych mieszczących się przy 

drodze nr 160 skarżą się na to, że przy drodze dojazdowej do podstrefy nie ma 

rowu odprowadzającego wodę; 

3) zwrócił uwagę na beznadziejny stan wizualny (śmieci i drzewa) okolic dworca 

PKP; 

4) zwrócił uwagę na konieczność naprawy nawierzchni ul. Szkolnej (między szkołą  

a cmentarzem) w Trzebiczu. 

Radny M. Suchecki: 

1) zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 

uregulowania oznakowania miejscowości Grotów – wg tablic miejscowość 

zaczyna się na wysokości posesji p. Bajcara a kończy przy byłej sali wiejskiej. 

Poinformował, że osada Jeleń to też jest Grotów; 

2) zapytał czy jest możliwość przygotowania harmonogramu inwestycji na ten rok wg 

dat, w jakim czasie planowane są przetargi na poszczególne inwestycje; 

3) poprosił radnych powiatowych o interwencję w sprawie mostku w Rąpinie przy 

drodze powiatowej. Dodał, po remoncie drogi mostek ten został 

najprawdopodobniej zarwany. 

Radny D. Krysa – w związku z ogłoszoną przez ZDW informacją o remoncie 

nawierzchni drogi między Strzelcami a Drezdenkiem zapytał czy wiadomo jest kiedy  

i od której strony rozpoczną się prace związane z tą inwestycją. 
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Radny E. Nawrot: 

1) ponownie zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do starostwa w sprawie 

oznakowania drogi powiatowej, która jest odcinkiem od drogi wojewódzkiej do 

drogi gminnej. Zaproponował ustawienie znaku informującego o ograniczeniu 

tonażu (takiego samego jak przy drodze nr 176) na drodze gminnej, która 

rozpoczyna się na mostku na Rudawce ; 

2) zauważył, że prace związane z położeniem dywanika asfaltowego na nawierzchni 

drogi prowadzącej do Czartowa zakończyły się przy zabudowaniach p. Chałupy. 

Zapytał jakie są dalsze plany związane z tą drogą; 

3) poinformował, że niezbędny jest remont drogi w miejscowości Karwin; 

4) zwrócił uwagę na fatalny stan nawierzchni drogi od ronda rotmistrza  

W. Pileckiego w stronę Niegosławia; 

5) poprosił o zamontowanie lamp na bocznych ulicach Zydlągu. Zauważył, że 

środkowa ulica została oświetlona, ale pozostały jeszcze dwie zewnętrzne. 

Radny W. Kupczak: 

1) zwrócił uwagę na konieczność wymiany nawierzchni ul. Szkolnej w Trzebiczu – 

zaproponował, aby kamienie z najgorszych odcinków tej drogi wymienić na kostkę 

brukową, która jest złożona przy PSZOK-u; 

2) ponownie zauważył, że niezbędne jest przeniesienie przystanku na nowo 

wybudowany peron; 

3) poinformował, że odcinek drogi od ronda Kilińskiego przez ul. Piłsudskiego (do 

pierwszych świateł) jest w fatalnym stanie technicznym. 

Radny S. Dukaczewski: 

1) w związku z planowaną modernizacją ul. Lwowskiej zaproponował, aby 

zastanowić się nad możliwością ukrycia w ziemi drutów mieszczących się na 

słupach energetycznych; 

2) po raz kolejny zwrócił uwagę na kwestię związaną ze stadionem i planowanymi 

budowami boisk wielofunkcyjnych przy szkołach. Poinformował, że w dniu 

jutrzejszym startuje ministerialny program „Sportowa Polska” ogłoszony przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki w trzech grupach. S. Dukaczewski powiedział, że 

pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu 

przyszkolnej infrastruktury sportowej, natomiast drugą grupą zadań są zadania, 

których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców i tu mógłby 

się wpisać stadion miejski. Dodał, że bardzo ważne jest, że o pierwszą transzę 

będzie można starać się już w listopadzie br.; 

3) zwrócił się do Sołtysów z prośbą, aby przypomnieć mieszkańcom, że psy należy 

trzymać na zamkniętym terenie swoich posesji, gdyż wolno biegające po wsi 

stanowią niebezpieczeństwo dla osób jeżdżących rowerami, biegających, 

spacerujących itd. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) poinformował, że seniorzy z terenu gminy Drezdenko dopytują czy mogą mieć 

nadzieję na utworzenie domu dziennego pobytu; 
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2) w związku z zainteresowaniem mieszkańców zapytał jakie koszty ponosi Gmina  

w przypadku braku mieszkania socjalnego i jak często takie sytuacje mają 

miejsce. 

Radny K. Jaśków: 

1) poinformował, że przy bloku przy ul. Marszałkowskiej 16 mieszkają ludzie starsi  

i schorowani a podstawowe funkcjonowanie utrudnia im zniszczony chodnik. 

Poprosił o interwencję w tej sprawie; 

2) zwrócił uwagę na problem związany z ogromnymi ilościami psich odchodów  

w szczególności na chodnikach przy ul. Lwowskiej. Dodał, że ustawienie 

specjalnych pojemników, posprzątanie i wielokrotne apele nie przynoszą skutku. 

Zaproponował, aby Komendant KP zastanowił się nad nakładaniem mandatów na 

właścicieli psów. 

Radny J. Dworecki poinformował, że okolica wiaduktu kolejowego przy ul. Długiej 

jest niebezpieczna z punktu widzenia ruchu drogowego. Dodał, że dość duże wysięki 

i filtracja z moreny czołowej przy samym wiadukcie oraz obecnie zamarzająca woda 

powoduje nadmierne nasiąkanie terenu. Zaproponował, aby podjąć rozmowy  

z władzami Lasów Państwowych. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska zapytała dlaczego w Gminie Drezdenko nie jest 

poruszany problem żłobka. Dodała, że w ubiegłym roku bardzo wiele mówiono  

w mediach o tym, że rząd dofinansowuje nawet 80% takich inwestycji. Zapytała 

dlaczego nie skorzystano z takiego dofinansowania. 

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 M. Czekajło: 

1) Burmistrz Drezdenka powiedział, że słup przy ul. Słonecznej należy do Enea. 

Zadeklarował wystosowanie pisma w sprawie naprawy jego stanu; 

2) M. Pietruszak powiedział, że problemy działkowców nie były znane a być może 

mają związek z wysokim stanem wód gruntowych. Dodał, że podobne kłopoty 

związane są z działkami przy drodze nr 158. Zadeklarował sprawdzenie 

problemu; 

3) Burmistrz Drezdenka powiedział, że temat śmieci w okolicach dworca PKP wciąż 

powraca. Dodał, że najpierw wystosowywane były pisma w tej sprawie, potem 

przesłana została do PKP oferta porozumienia na partycypowanie w kosztach 

utrzymania czystość w tej okolicy przez Gminę (bez odzewu). M. Pietruszak 

powiedział, że obecnie pozostaje tylko ponowienie propozycji porozumienia; 

4) w związku z propozycją uzupełnienia kostką nawierzchni drogi za szkołą  

w Trzebiczu, Burmistrz powiedział, że należy skontaktować się z konserwatorem 

zabytków. Dodał, że sprawdzone zostanie czy zgoda konserwatora jest 

niezbędna. 
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Radny M. Suchecki: 

1) M. Pietruszak zadeklarował wystąpienie do Rejonu Dróg w Kłodawie  z wnioskiem 

o odpowiednie oznakowanie miejscowości Grotów; 

2) w kwestii harmonogramu inwestycji Burmistrz Drezdenka powiedział, że zasadą 

jest, że inwestycje, które mają zostać rozpoczęte i zakończone w danym roku 

zostają ogłaszane najwcześniej, w następnej kolejności są inwestycje, na które 

przygotowywane są wnioski na pozyskanie środków zewnętrznych. Dodał, że nie 

będzie problemu z przygotowaniem harmonogramu określającego mniej więcej 

kwartalne daty realizacji inwestycji. 

Radny D. Krysa: 

M. Pietruszak powiedział, że od Kierownika Rejonu Dróg w Kłodawie uzyskał 

informację, że odcinek wspominany przez radnego będzie modernizowany, ale nie 

orientuje się od której strony rozpoczną się prace. Zadeklarował, że dopyta  

o szczegóły związane z tą inwestycją. 

Radny E. Nawrot: 

1) w kwestii wprowadzenia ograniczenia tonażu w Czartowie Burmistrz Drezdenka 

powiedział, że odpowiedni znak zostanie ustawiony; 

2) M. Pietruszak powiedział, że naprawa drogi w Czartowie oraz w Karwinie 

 w stronę leśniczówki będzie możliwa w ramach remontów bieżących. Dodał, że 

remonty dróg ruszą, gdy ulegną zmianie warunki atmosferyczne; 

3) w sprawie naprawy drogi od ronda rotmistrza W. Pileckiego w stronę Niegosławia 

Burmistrz powiedział, że musi zostać skierowany wniosek do ZDW; 

4) M. Pietruszak, poinformował, że w oświetlenie we wskazanych przez radnego 

miejscach będzie zamontowane w ramach środków przeznaczonych na ten cel. 

Radny W. Kupczak: 

1) w związku z propozycją uzupełnienia kostką nawierzchni drogi za szkołą  

w Trzebiczu, Burmistrz powiedział, że należy skontaktować się z konserwatorem 

zabytków. Dodał, że sprawdzone zostanie czy zgoda konserwatora jest 

niezbędna. M. Pietruszak powiedział, że prace rozpoczną się, gdy tylko pozwolą 

warunki pogodowe; 

2) w sprawie ul. Piłsudskiego, która jest drogą gminną, Burmistrz Drezdenka 

powiedział, że naprawiana będzie w ramach remontów bieżących. 

Radny S. Dukaczewski: 

1) Burmistrz Drezdenka poinformował, że w sprawie ul. Lwowskiej trwają rozmowy  

z Enea. Dodał, że na tym etapie wiadomym jest, że problemem z ich strony są 

zbyt małe środki finansowe, którymi dysponują;  

2) M. Pietruszak powiedział, że w budżecie zabezpieczone są środki na budowę 

boisk wielofunkcyjnych i w związku z tym, że dokumentacja jest gotowa to wnioski 

do programu o którym mówi radny zostaną złożone. Dodał, że ze stadionem jest 

większy problem, gdyż nie ma wykonanej dokumentacji a w tym programie jest 

ona wymagana. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) Burmistrz Drezdenka powiedział, że odpowiedź będzie dotyczyła nie tylko pytania 

radnego, ale także interpelacji Sołtys Grotowa K. Piotrowskiej. Poinformował, że  
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w ostatnim czasie na oba tematy rozmawiał z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej Elżbietą Rafalską, która doradziła, aby dla seniorów w Drezdenku 

utworzyć klub seniora zamiast domu dziennego pobytu, gdyż te są budowane  

w dużych miastach. M. Pietruszak wyjaśnił, że obecnie trwają prace nad 

lokalizacją dla takiego obiektu. Odpowiadając na pytanie K. Piotrowskiej 

Burmistrz powiedział, że 2-3 lata temu były osoby proszące o wsparcie  

i zainteresowane utworzeniem placówki przypominającej żłobek, które 

dysponowały lokalem. Wyjaśnił, że w pewnym momencie działania musiały 

zostać przerwane, gdyż okazało się, że chętnych do korzystania z tego typu usług 

jest niewiele. Burmistrz powiedział, że w związku z powyższym temat stał się 

mniej istotny, ale od pewnego czasu są wnioski, aby jednak żłobek w Drezdenku 

powstał. Poinformował, że E. Rafalska potwierdziła informację przekazaną  

w listopadzie ubiegłego roku dotyczącą dodatkowych środków z przeznaczeniem 

na żłobki. M. Pietruszak powiedział, że istnieje też pewna koncepcja lokalowa 

związana z utworzenie takiej placówki i w związku z tym zostanie złożony 

wniosek o dofinansowanie; 

2) M. Pietruszak powiedział, że zdarzają się sytuacje, że np. ktoś z wyroku ma 

przydział lokalu socjalnego, ale w związku z tym, że Gmina nie dysponuje tego 

typu lokalami to pojawia się problem ponoszenia kosztów. Burmistrz 

poinformował, że szczegółowych wyjaśnień może udzielić Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Z. Śpiewak, który obecnie przebywa 

na służbowym spotkaniu Lokalnej Grupy Rybackiej.  

Radny K. Jaśków: 

1) w sprawie chodnika przy ul. Marszałkowskiej 16, Burmistrz powiedział, że  

w związku z tym, że nawierzchnia ta nie leży w ciągu drogi gminnej to nie ma 

potrzeby wykonywania dokumentacji. Zadeklarował, że prace związane  

z poprawą stanu chodnika zostaną wykonane; 

2) M. Pietruszak uznał interpelację radnego jako apel do Policji, bo skoro 

mieszkańcy otrzymali warunki do utrzymania czystości w tym zakresie to Gmina 

w zasadzie nie ma już więcej narzędzi. Dodał, że wygląda na to, że pozostaje już 

tylko nakładanie mandantów na właścicieli psów. 

Radny J. Dworecki: 

W sprawie problemu zgłaszanego przez radnego Burmistrz zadeklarował 

skontaktowanie się z Lasami Państwowymi i podjęcie próby wspólnych działań. 

 

Ad. 6  

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania złoża 

ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Drezdenko - druk 

nr 502/18. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kowzan poinformował, że wszystkie projekty 

uchwał zostały szczegółowo omówione na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu 

komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu 

ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Drezdenko - druk nr 502/18 (projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/496/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania złoża ropy naftowej 

i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Drezdenko w 2018 roku - druk nr 503/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2018 roku - 

druk nr 503/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr LVII/497/2018   

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2018 roku 

(projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).  
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Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2018 rok - druk nr 504/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 

rok - druk nr 504/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/498/2018 zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok 

(uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).  

  

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 505/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 505/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 

9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/499/2018 w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Drezdenko na lata 2018-2025 (uchwała stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu).  
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Ad. 10 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zakazu używania jednostek 

pływających z napędem motorowym - spalinowym na obszarach wodnych na 

terenie gminy Drezdenko - druk nr 506/18 - punkt zdjęto z porządku obrad 

podczas wspólnego posiedzenia komisji (projekt stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego - druk nr 507/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - druk nr 507/18 (projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/500/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego (uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).  

  

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku 

szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły 
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Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w roku szkolnym 

2018/2019 - druk nr 508/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku 

szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w roku szkolnym 2018/2019 - druk nr 

508/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/501/2018 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego 

uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w roku szkolnym 2018/2019 (uchwała 

stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta 

Nauczyciela - druk nr 509/18 - punkt zdjęto z porządku obrad podczas wspólnego 

posiedzenia komisji (projekt stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie 

gminy Drezdenko, w tym w obszarze podstrefy Kostrzyńsko–Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku 

z nową inwestycją - druk nr 510/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy 

Drezdenko, w tym w obszarze podstrefy Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją - druk nr 

510/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/502/2018 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie 

gminy Drezdenko, w tym w obszarze podstrefy Kostrzyńsko–Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku 

z nową inwestycją (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bagniewo - druk nr 511/18. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bagniewo - druk nr 511/18  

(projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/503/2018 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bagniewo (uchwała stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goszczanówko - druk nr 

512/18. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goszczanówko - druk nr 512/18  

(projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/504/2018 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goszczanówko (uchwała 

stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipno - druk nr 513/18. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipno - druk nr 513/18  (projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/505/2018 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipno (uchwała stanowi 

załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 18 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubiewo - druk nr 514/18. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubiewo - druk nr 514/18  

(projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 
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Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/506/2018 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubiewo (uchwała stanowi 

załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku 

wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie gminy 

Drezdenko, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy - druk nr 515/18. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji 

Zabytków, położonym na terenie gminy Drezdenko, niestanowiącym wyłącznej 

własności Gminy - druk nr 515/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do 

niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/507/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku wpisanym do Gminnej 

Ewidencji Zabytków, położonym na terenie gminy Drezdenko, niestanowiącym 

wyłącznej własności Gminy (uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego 

protokołu).  

 

Ad. 20 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Drezdenko na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym - druk nr 516/18. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Drezdenko na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym (projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 
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ZA (13) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Edward Dasiukiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariola Kruk 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVII/508/2018 w sprawie podziału gminy Drezdenko na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym (uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 21 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby najbliższa sesja RM odbyła się 

28 marca br. o godz. 15:00, natomiast posiedzenie komisji dzień wcześniej  

o godz. 17:00. 

Radny E. Nawrot zaproponował, aby sesja Rady Miejskiej odbyła się  

w zmodernizowanej Szkole Podstawowej w Niegosławiu. Propozycję swą 

umotywował stwierdzeniem, że dobrze będzie jeśli radni zobaczą na co przeznaczają 

środki z budżetu Gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan uznał pomysł radnego za godny uwagi, 

jednak zaproponował, aby na miejscu odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, 

Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej. 

Radny powiatowy Andrzej Libera zauważył, że w Drezdenku w porównaniu do innych 

miast jest bardzo ubogi deptak. Dodał, że z każdej strony deptaka ustawione są 

znaki informujące o zakazie ruchu w obu kierunkach. Zapytał jak to możliwe, że 

niejednokrotnie stoi tam po 5 pojazdów ciężarowych i nie ma na to żadnej reakcji. 

Radny powiatowy poinformował, że zdarzały się przypadki, że na deptak wjeżdżały 

samochody ciężarowe z prędkością 50 km/h. Powiedział, że Burmistrz powinien 

zwrócić się do Policji w celu egzekwowania obowiązujących przepisów drogowych. 

Radny powiatowy A. Libera zapytał czy zdarzały się sytuacje, że przetargi na 

nieruchomości gminne (działki garażowe przy ul. Leśnej) odbywały bez podawania 

ich do publicznej wiadomości.  

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że sprawa związana z pojazdami na deptaku leży  

w kompetencji Policji i szkoda, że radny nie zgłosił problemu w punkcie interpelacje, 

gdyż był obecny Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku. Dodał, że nigdy nie był 

świadkiem takiej sytuacji i jeśli ktoś to widział to powinien zgłosić na Policję.  

M. Pietruszak zadeklarował wystąpienie z pismem do Policji o zwrócenie szczególnej 

uwagi na problem zgłoszony przez radnego. 

W kwestii sprzedaży działek Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli jest ogłaszany przetarg to 

informacja udostępniona jest do publicznej wiadomości. Zadeklarował jednocześnie, 

że sprawa zostanie wyjaśniona z Kierownikiem Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Z. Śpiewakiem. 
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Radny S. Dukaczewski poinformował, że z całą pewnością ogłoszenie było podane  

w Biuletynie Informacji Publicznej, gdyż sam je śledził. 

 

Ad. 22 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

uznał  za zakończoną. 

 

Sporządziła: 

Joanna Ambroziak 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Adam Kołwzan 

 

 


