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

z dnia 28 marca 2018 roku 
 

Obrady rozpoczęto 28 marca 2018r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:10 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 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 LVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia LVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan, powitał 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 14 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 LVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych. 
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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 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Drezdenko - druk nr 517/18. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/138/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zapewnienia przez Miejsko – 

Gminny Zespół Oświaty wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na 

terenie gminy Drezdenko - druk nr 518/18. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/139/2015 w sprawie nadania 

statutu Miejsko – Gminnemu Zespołowi Oświaty w Drezdenku - druk nr 519/18. 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

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

Nauczyciela - druk nr 520/18. 

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

2018 rok - druk nr 521/18. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 522/18. 

12. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Drezdenko na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych - druk nr 523/18. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku 

obrad polegającej na wprowadzeniu dwóch dodatkowych projektów uchwał: 

1) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku; 

2) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakazu używania jednostek 

pływających z napędem motorowodnym-spalinowym na obszarach wodnych na 

terenie gminy Drezdenko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zasugerował, aby projekty uchwał wniesione przez 

Zastępcę Burmistrza zostały ponumerowane jako kolejne punkty porządku obrad. 

Zaproponował jednocześnie dodanie kolejnej pozycji w porządku obrad dotyczącej 

dyskusji nad wnioskiem o udostępnienie dwóch stron Gazety Drezdeneckiej dla osób 

fizycznych i organizacji. 

Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian do 

porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski , Jarosław Dworecki, Adam Kołwzan , Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

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

Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków 

Porządek obrad po zmianach: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

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 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Drezdenko - druk nr 517/18. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zapewnienia przez Miejsko – Gminny 

Zespół Oświaty wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na terenie 

gminy Drezdenko - druk nr 518/18. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/139/2015 w sprawie nadania 

statutu Miejsko – Gminnemu Zespołowi Oświaty w Drezdenku - druk nr 519/18. 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

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

Nauczyciela - druk nr 520/18. 

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

2018 rok - druk nr 521/18. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 522/18. 

12. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Drezdenko na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych - druk nr 523/18. 

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

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - druk nr 524/18. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakazu używania 

jednostek pływających z napędem motorowodnym-spalinowym na obszarach 

wodnych na terenie gminy Drezdenko - druk nr 525/18. 

15. Dyskusja nad wnioskiem o udostępnienie dwóch stron Gazety Drezdeneckiej dla 

osób fizycznych i organizacji. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 
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Ad. 3 

Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

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

na temat pozyskiwania środków pozabudżetowych w aplikacji eSesja (materiał 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Dodał, że zagadnienie również 

zostało omówione podczas wspólnego posiedzenia komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Michał Czekajło  

- Edward Dasiukiewicz 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Waldemar Kupczak 

- Mariusz Suchecki 

- Eugeniusz Nawrot 

- Katarzyna Czerwińska 

- Sebastian Dukaczewski  

- Andrzej Miron 

- Krzysztof Siuda 

- Waldemar Kupczak 

- Grażyna Bedla 

- Janusz Sobieraj 

- Krzysztof Jaśków 

- Jarosław Dworecki 

Radny M. Czekajło:  

1) zaproponował, aby w gazecie „drezdenecka.pl” zamieścić informacje dotyczące 

wzywania karetek – aby wzywający odpowiadał konkretnie na zadawane przez 

dyspozytora pytania; 

2) zwrócił uwagę na konieczność załatania dziur na skrzyżowaniu ulic Moniuszki  

i Słowackiego; 

3) poinformował, że stan studzienek w nawierzchni ul. Piłsudskiego jest fatalny 

(między skrzyżowaniem od strony ul. Pułaskiego z ul. Pierwszej Brygady). 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) poinformował, że mieszkańcy osiedla przy ul. Mickiewicza pytają czy jest 

możliwość zorganizowania transportu w stronę stacji PKP; 

2) zwrócił uwagę, na konieczność wysprzątania terenu targowiska od strony ul. 

Słonecznej. 
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Radny W. Paluszkiewicz powiedział, że za skrzyżowaniem na drogę wojewódzką nr 

174 w stronę Starych Bielic (za kamieniem po lewej stronie) znajduje się „wysypisko 

śmieci”. Poprosił o interwencję w tej sprawie. 

Radny W. Kupczak: 

1) zapytał na jakim etapie jest projekt zamówień publicznych dotyczący budowy sali 

gimnastycznej w Trzebiczu;  

2) zauważył, że lampy przy rondzie Kilińskiego świecą bez przerwy od dłuższego 

czasu; 

3) zwrócił uwagę na problem coraz większej ilości wilków w lasach gminy 

Drezdenko; 

4) poinformował, że stan drogi od sklepu do przystanku autobusowego w Trzebiczu 

Nowym jest fatalny. 

Radny M. Suchecki zaproponował, aby zanim rozpoczną się prace związane  

z naprawą dróg, wysłuchać Sołtysów, którzy wskazaliby odcinki najbardziej 

utrudniające dojazd do posesji. 

Radny E. Nawrot: 

1) zwrócił uwagę na niesprawne hydranty w miejscowości Niegosław, Lipno  

i Marzenin; 

2) zapytał jakie są dalsze zamierzenia związane z remontem sali wiejskiej  

w Niegosławiu; 

3) zauważył, że nawierzchnia od drogi nr 160 do Czartowa i dalej do Rąpina 

wymaga remontu. Dodał, że w nawierzchni wspomnianego odcinka tworzą się 

potężne dziury, które stanowią zagrożenie dla ruchu. 

Radna K. Czerwińska zwróciła się z prośbą o jak najszybszą naprawę nawierzchni 

dróg gminnych w Starych Bielicach i Kosinie.  

Radny S. Dukaczewski: 

1) w nawiązaniu do niektórych interpelacji przypomniał, że na prośbę radnych został 

stworzony i udostępniony harmonogram zamówień publicznych. Dodał, że 

dokument ten jest dostępny od stycznia br. i widnieją tam zapisy dotyczące wielu 

inwestycji np. budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu; 

2) zapytał na jakim etapie jest budowa lub remont szatni na stadionie w Drezdenku; 

3) zapytał na jakim etapie jest planowanie zamontowania monitoringu w centrum 

miasta; 

4) zauważył, że w zasobie komunalnym Gminy jest sporo lokali, które wynajmowane 

są przez mieszkańców i często zdarza się, że wynajmujący mają spore 

zadłużenie czynszowe. Zapytał czy można ustanowić dobrowolny program 

umożliwiający odpracowywanie zadłużenia poprzez np. prace porządkowe na 

terenie gminy. 

Sołtys Niegosławia A. Miron: 

1) nawiązując do interpelacji radnego E. Nawrota poinformował, że kolejnego dnia 

po pożarze, który miał miejsce w Niegosławiu, woda w kranach miała kolor 

mocnej herbaty. Dodał, że sytuacja ta wystąpiła po próbie uruchomienia 

hydrantów; 
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2) ponownie zapytał, czy zgłoszone interpelacje z listopada 2017 roku zostały 

wykonane (lampa przy posesji 69, akacje zasłaniające widoczność lamp, 

pionowanie lamp); 

3)  w związku z zbieranymi deklaracjami na internet światłowodowy zapytał czy 

możliwe będzie podłączenie tej sieci do sali wiejskiej w Niegosławiu. 

Radny K. Siuda wyraził nadzieję, że w roku bieżącym, w okresie letnim remonty 

dróg gminnych rozpoczną się w miejscowości, w  której zostały zakończone czyli od 

drogi nr 160 na zachód.  

Radny W. Kupczak odniósł się do wypowiedzi radnego S. Dukaczewskiego 

dotyczącej harmonogramu zamówień publicznych informując, że pytanie było 

kierowane do Burmistrza. Dodał, że harmonogram harmonogramem a życie życiem. 

Przypominał, że zwracał się z prośbą o przyspieszenie procedury związanej  

z budową sali gimnastycznej. 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla: 

1) poprosiła o skierowanie kierownika nadzoru na drogi w Trzebiczu Nowym; 

2) zapytała czy odbyła się rozmowa pomiędzy władzami gminnymi a nadleśnictwem 

na temat partycypowania w kosztach naprawy dróg gminnych; 

3) potwierdziła wypowiedź radnego W. Kupczak dotyczącą niebezpieczeństwa jakie 

stwarzają wilki; 

4) poinformowała, że  asfalt zaczyna kruszeć. Dodała, że znowu drogą tą 

uczęszczają ciężkie samochody z drzewem. Wymieniła odcinki dróg, które są  

w tragicznym stanie technicznym; 

5) zapytała czy mieszkańcy mają prawo w swoim zakresie naprawiać drogi gminne. 

Sołtys Klesna J. Sobieraj zapytał jakie są plany związane z drogą wojewódzką 

biegnącą przez Klesno.  

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 zgodził się z propozycją radnego uznając ją za wartą 

opublikowania w gazecie samorządowej oraz na stronie internetowej, aby 

mieszkańcy mieli świadomość jak należy prowadzić rozmowę z służbami 

ratunkowymi, by nie zaszkodzić nie tylko innym, ale i sobie. Poprosił o fachową 

pomoc w przygotowaniu takiej informacji; 

2) M. Pietruszak zadeklarował, że dziury w nawierzchni skrzyżowania ulic Moniuszki 

i Słowackiego będą załatane; 

3) Burmistrz Drezdenka poinformował, że odcinek o którym mówi radny leży w gestii 

Zarządu Dróg Wojewódzkich i kanalizacja deszczowa była regulowana. Dodał, że 

w kwestii kanalizacji sanitarnej wystosowany zostanie monit do PGKiM. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) w kwestii problemu mieszkańców osiedla przy ul. Mickiewicza Burmistrz przyznał, 

że zamieszkuje tam wiele, coraz starszych osób i niewątpliwie jest 
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zapotrzebowanie na transport w kierunku dworca PKP. Zdaniem M. Pietruszaka 

niezbędne są tutaj prace przy planie transportowym do którego włączone będzie 

wspomniane przez radnego połączenie; 

2) Burmistrz zadeklarował, że teren targowiska zostanie uporządkowany przez 

pracowników Centrum Integracji Społecznej. 

Radny W. Paluszkiewicz: 

Burmistrz Drezdenka przyznał, że zaśmiecony teren przy drodze nr 174 rzuca się  

w oczy. Dodał, że należy zrozumieć właściciela działki, który zamierza podnieść 

grunt, ale z drugiej strony efekt wizualny jest nieprzyjemny. Zadeklarował wystąpienie 

do właściciela działki, aby doprowadził teren do porządku. 

Radny W. Kupczak: 

1) M. Pietruszak przypomniał, że harmonogram inwestycji został opracowany  

i wyjaśnione zostało, że w I półroczu planuje się przeprowadzić jak najwięcej 

przetargów dotyczących inwestycji, które muszą zostać zakończone w 2018 roku, 

natomiast przetargi na inwestycje dwuletnie przewidywane są w II półroczu br.; 

2) Burmistrz wyjaśnił, że sytuacja dotycząca lamp świecących również w dzień przy 

rondzie Kilińskiego jest wynikiem przepięcia w Osowie. Dodał, że interwencje  

w tej sprawie miały już miejsce, ale wygląda na to, że problem jest poważniejszy; 

3) w kwestii naprawy drogi w Trzebiczu Nowym Burmistrz zadeklarował, że jak tylko 

warunki pogodowe pozwolą i zostanie wyłoniony nowy wykonawca to rozpoczną 

się prace na drogach; 

4) Burmistrz Drezdenka powiedział, że wilki są gatunkiem chronionym. Dodał, że 

przeprowadził szereg rozmów z ludźmi, którzy temat znają bardzo dobrze  

z których wynika, że faktycznie jest duży problem. M. Pietruszak powiedział, że 

aby wilk zaatakował człowieka to musi być osłabiony, chory lub głodny – są to 

informacje przekazane przez myśliwego. Podsumowując, poinformował, że 

zgodnie z obecnie obowiązującym prawem strzelanie do wilków jest zabronione. 

Radny M. Suchecki: 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że ze strony Urzędu kontakt z Sołtysami ma 

miejsce przy ustalaniu kwestii związanych z remontami dróg. 

Radny E. Nawrot: 

1) w sprawie niesprawnych hydrantów i jakości wody Burmistrz Drezdenka 

powiedział, że sytuacja związana jest najprawdopodobniej z faktem, że po akcji 

gaśniczej nie zostało dokonane zgłoszenie do zarządcy sieci czyli do PGKiM-u, 

aby instalacja została przepłukana. Dodał, że kwestia awarii hydrantów Burmistrz 

i ich utrzymanie również leży po stronie zarządcy; 

2) Burmistrz Drezdenka poinformował, że przetarg na dalsze prace związane  

z remontem sali wiejskiej w Niegosławiu został ogłoszony; 

3) M. Pietruszak powiedział, że droga Czartowo-Rąpin od drogi wojewódzkiej nr 160 

zostanie naprawiona w ramach remontów bieżących. Dodał, że na tej drodze jest 

problem, gdyż pomimo ograniczenia tonażu uczęszcza ciężki sprzęt. Burmistrz 

poinformował, że kierowano do Policji prośby o zwiększoną aktywność w tym 

rejonie, ale bezskutecznie. 
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Radna K. Czerwińska: 

Burmistrz Drezdenka potraktował interpelację radnej jako postulat. Dodał, że prace 

na jednej z dróg Kosina, na której sytuacja jest najtrudniejsza będą miały miejsce 

zaraz po świętach. 

Radny S. Dukaczewski: 

1) w sprawie remontu szatni na stadionie Burmistrz Drezdenka powiedział, że 

dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Dodał, że obecnie oczekuje na 

uzgodnienia konserwatora zabytków – po ich otrzymaniu będzie można ogłosić 

przetarg; 

2) Burmistrz Drezdenka poinformował, że po zakończeniu inwestycji na placu 

Wileńskim, rozpoczną się prace związane z budową monitoringu; 

3) Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami i Rolnictwa Z. Śpiewak 

wyjaśnił, że temat wspomniany przez radnego został poruszony w 2016 roku 

kiedy została wprowadzona zmiana do wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy. Dodał, że w roku 2017 podczas omawiania 

nowego programu na lata 2017-2021 przy zasadach polityki czynszowej zawarte 

zostało upoważnienie dla Burmistrza, dzięki któremu możliwe jest opracowanie 

programu ułatwiającego mieszkańcom, którzy mają zadłużenie czynszowe, 

odpracowanie w formie np. prac porządkowych. Z Śpiewak poinformował, że na 

bazie wspomnianego upoważnienia Burmistrz wydał takie zarządzenie już w roku 

2016, jednak żaden z dłużników nie był zainteresowany zmniejszeniem swojego 

zadłużenia poprzez odpracowanie. Zadeklarował przypomnienie mieszkańcom  

o takiej możliwości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej i sms. 

Sołtys Niegosławia A. Miron: 

1) w sprawie niesprawnych hydrantów i jakości wody Burmistrz Drezdenka 

powiedział, że sytuacja związana jest najprawdopodobniej z faktem, że po akcji 

gaśniczej nie zostało dokonane zgłoszenie do zarządcy sieci czyli do PGKiM-u, 

aby instalacja została przepłukana. W kwestii niesprawnych hydrantów Burmistrz 

poinformował, że ich utrzymanie również leży po stronie zarządcy; 

2) w kwestii lampy przy posesji nr 69 w Niegosławiu Burmistrz zadeklarował, że 

zostanie postawiona, jednak w chwili obecnej niemożliwe jest podanie 

konkretnego terminu. Natomiast jeśli chodzi o przycięcie akacji i pionowanie lamp 

to wysyłane były monity do ENEA i miała miejsce deklaracja, że prace zostaną 

wykonane. Zadeklarował kolejne upomnienie się o wykonanie prac; 

3) Burmistrz Drezdenka poinformował, że sala wiejska zostanie zgłoszona do 

programu związanego z podłączeniem internetu światłowodowego.  

Radny K. Siuda: 

Burmistrz Drezdenka przypominał, że miała już miejsce dyskusja i deklaracja, że w 

związku z tym, że poprzedniego roku prace na niektórych drogach nie zostały 

wykonane to nawierzchnie te będą remontowane w pierwszej kolejności z jednym 

zastrzeżeniem, dotyczącym dróg na których sytuacja jest alarmująca. 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla: 

1) M. Pietruszak poinformował, że rozmowy z przedstawicielami Lasów 

Państwowych przeprowadzane były kilkakrotnie, których wynikiem jest deklaracja 
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ze strony Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin, że jak tylko warunki pogodowe 

pozwolą to rozpoczną się prace związane z naprawą nawierzchni; 

2) w sprawie pękającego asfaltu Burmistrz Drezdenka powiedział, że naprawa 

będzie możliwa w ramach remontów bieżących; 

3) Burmistrz Drezdenka powiedział, że kwestia problemu z wilkami została już 

poruszana; 

4) w kwestii rekompensaty za naprawę dróg gminnych przez osoby prywatne  

M. Pietruszak powiedział, że nie ma takiej możliwości prawnej. Jeśli ktoś nawiezie 

na drogę gminną np. gruzu to może nastąpić rekompensata, ale tylko  

w przypadku, jeśli prace te zostały zgłoszone i uzgodnione z Gminą ze względu 

na fakt, że pewne standardy muszą być utrzymane. 

Sołtys Klesna J. Sobieraj: 

Burmistrz Drezdenka przypomniał, że na wczorajszym posiedzeniu komisji gościem 

była Kierownik Rejonu Dróg Rejonu Monika Antczak i odbyła się szeroka dyskusja na 

temat stanu dróg wojewódzkich. Poinformował, że w Kleśnie na pewnym odcinku 

drogi jest problem z odprowadzaniem wód, natomiast w miejscach, gdzie 

poustawiane są pachołki prace będą przeprowadzane, gdyż wiadomym jest, że ZDW 

ma wyłonionego wykonawcę, który czeka na poprawę warunków gruntowych.  

M. Pietruszak zauważył, że to nie jest tak, że droga ta jest całkowicie nieprzejezdna, 

ale rzeczywiście pachołki stwarzają problem. 

Sołtys Niegosławia A. Miron podziękował za Burmistrzowi za odpowiedź, ale 

nawiązując do odpowiedzi w sprawie niesprawnych hydrantów zapytał czy są 

przepisy regulujące częstotliwość przeprowadzania kontroli przez zarządcę. 

Sołtys Lubiatowa stwierdziła, że 7 lat temu zgłosiła niesprawność hydrantów, bo od 

czasu doprowadzenia wody czyli od 1997 roku hydranty nie były kontrolowane. 

Dodała, że co roku zgłasza do PGKiM-u potrzebę kontroli hydrantów. 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla zauważyła, że na działkach gminnych (jadąc  

w stronę lotniska należy skręcić w prawo) rosną samosiejki. Zapytała czy można je 

wyciąć i na tym terenie zrobić boisko.  

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że należy sprawdzić w planie zagospodarowania 

przestrzennego jak wygląda sytuacja związana z tym terenem, aby odpowiedzieć na 

pytanie czy jest możliwość przeznaczenia tych działek na boisko. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 517/18. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie projekty 

uchwał zostały szczegółowo omówione na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu 

komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za 
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kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Drezdenko - druk nr 517/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

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

Mariusz Suchecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Siuda  

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr LVIII/509/2018  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/138/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zapewnienia przez Miejsko – 

Gminny Zespół Oświaty wspólnej obsługi placówek oświatowych 

funkcjonujących na terenie gminy Drezdenko - druk nr 518/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/138/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zapewnienia przez Miejsko – 

Gminny Zespół Oświaty wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na 

terenie gminy Drezdenko - druk nr 518/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

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

Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków  
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Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVIII/510/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/138/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zapewnienia przez Miejsko – 

Gminny Zespół Oświaty wspólnej obsługi placówek oświatowych 

funkcjonujących na terenie gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu).  

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/139/2015 w sprawie nadania 

statutu Miejsko – Gminnemu Zespołowi Oświaty w Drezdenku - druk nr 519/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/139/2015 w sprawie nadania 

statutu Miejsko – Gminnemu Zespołowi Oświaty w Drezdenku - druk nr 519/18 

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

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

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

Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVIII/511/2018  w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Zespołowi 

Oświaty w Drezdenku (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu).  

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

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

Nauczyciela - druk nr 520/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela (projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

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

Krzysztof Siuda , Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVIII/512/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

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

Nauczyciela (uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).  

  

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2018 rok - druk nr 521/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 

rok wraz z poprawkami wniesionymi na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu komisji 

- druk nr 521/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

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

Mariusz Suchecki 

PRZECIW (1) 

Krzysztof Siuda 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr LVIII/513/2018 w 

sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok 

wraz z poprawkami (uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 522/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 wraz z poprawkami wprowadzonymi na wczorajszym, 

wspólnym posiedzeniu komisji - druk nr 522/18 (projekt stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu). 
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Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

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

Mariusz Suchecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Siuda  

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr LVIII/514/2018  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok wraz z 

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

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Drezdenko na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych - druk nr 523/18. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że głosowanie odbywać się 

będzie nad wybranym przez radnych na wczorajszym posiedzeniu komisji jednym  

z dwóch przedstawionych projektów. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - druk nr 

523/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, 

Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Katarzyna Czerwińska 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr LVIII/515/2018  

w sprawie podziału gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (uchwała 

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).  
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Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - druk nr 524/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

Pańskiego w Drezdenku - druk nr 524/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

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

Mariusz Suchecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Siuda 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr LVIII/516/2018  

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

Pańskiego w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu).  

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakazu używania 

jednostek pływających z napędem motorowodnym-spalinowym na obszarach 

wodnych na terenie gminy Drezdenko - druk nr 525/18. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Krzysztof Siuda 

Radny K. Siuda wyraził wątpliwość dotyczącą tytułu przedmiotowego projektu. 

Zwrócił uwagę, że zapis powinien brzmieć: „Projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym 

na obszarach wodnych na terenie gminy Drezdenko”. 

Po sprawdzeniu dokładnego tytułu uchwały, która jest zmieniana Przewodniczący 

Rady Miejskiej A. Kołwzan stwierdził, że w tytule proponowanego projektu uchwały 

wystąpił błąd. Zaproponował, aby tytułu uchwały brzmiał: „Projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem 

motorowo-spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy Drezdenko” 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakazu używania jednostek 

pływających z napędem motorowodnym-spalinowym na obszarach wodnych na 
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terenie gminy Drezdenko wraz z poprawką - druk nr 525/18 (projekt stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian Dukaczewski, Jarosław 

Dworecki, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk 

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

Suchecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Michał Czekajło 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr LVIII/517/2018  

w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowo-

spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 15 

Dyskusja nad wnioskiem o udostępnienie dwóch stron Gazety Drezdeneckiej 

dla osób fizycznych i organizacji. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Sebastian Dukaczewski  

- Dariusz Krysa 

- Waldemar Kupczak  

- Krzysztof Siuda 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

wszystkie dokumenty, które są w posiadaniu biura Rady Miejskiej. Wyjaśnił,  

że nieporozumienie jakie miało miejsce było wynikiem najprawdopodobniej faktu, że 

pismo miało teoretycznie wielu adresatów i zamiast trafić bezpośrednio do Rady to 

pobłądziło. A. Kołwzan powiedział, że przekroczone zostały wszelkie terminy jakie 

były na udzielenie odpowiedzi (pismo do RM zostało przekazane zgodnie  

z właściwością w dniu dzisiejszym tj. 28.03.18r.). Dodał, że Rada Miejska musi 

podjąć decyzję jak będzie brzmiała odpowiedź na wniosek. Przewodniczący Rady 

Miejskiej zwrócił uwagę na zapis, który został umieszczony we wniosku dotyczący 

żądania wnioskodawcy o udostępnienie dwóch stron gazety samorządowej dla 

opozycji do władz miasta. Powiedział, że tak naprawdę trudno stwierdzić, kto jest 

opozycją i kto ją reprezentuje. A. Kołwzan zacytował fragment regulaminu gazety:  

„w gazecie publikuje się materiały prasowe i artykuły prezentujące ważne dla 

mieszkańców Gminy informacje o wydarzeniach społecznych, gospodarczych  

i sportowych”. Dodał, że wybór materiałów do publikacji należy do zadań Redaktora 

Naczelnego i jego zdaniem Rada nie może określać zasad dotyczących publikacji. 

Przewodniczący powiedział, że w gazecie publikowane są w zasadzie wszystkie 
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wpływające do redakcji artykuły, jeśli wystarczy na nie miejsca w wydaniu 

papierowym. 

Radny S. Dukaczewski zapytał czy przez wnioskodawcę były podejmowane 

jakiekolwiek próby umieszczenia swoich materiałów na łamach gazety np. wysyłane 

do redakcji artykuły. Dodał, że wiadomym jest, że wersja drukowana ma ograniczone 

możliwości, natomiast w internecie publikowane jest praktycznie wszystko, co trafia 

do redakcji. Zaproponował, aby wystosować zapytania w tej sprawie zarówno do 

Redaktora Naczelnego gazety jak i wnioskodawcy.  

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że § 7 Regulaminu, który jest 

załącznikiem do uchwały w sprawie wydawania gazety samorządowej jasno określa, 

co zawiera gazeta – są to przede wszystkim informacje o działaniach samorządu tzn. 

Rady Miejskiej, Burmistrza a także jednostek organizacyjnych. Dodał, że  

w Regulaminie widnieje też zapis, że pełną odpowiedzialność za treść 

przygotowanych materiałów prasowych i dystrybucję czasopisma ponosi Redaktor 

Naczelny, natomiast wnioskodawca zastrzegł sobie, że nikt nie ma prawa ingerować 

w publikowane przez niego artykuły. 

W kwestii poruszanej przez radnego S. Dukaczewskiego, Zastępca Burmistrza 

poinformował, że osoba, która jest autorem wniosku ani razu nie zwróciła się do 

redakcji gazety o możliwość publikacji czegokolwiek. Wyjaśnił, że w Regulaminie 

gazety jest zapis, że Redaktor Naczelny może podjąć współpracę z innymi osobami, 

które wyrażają chęć publikacji swoich materiałów w „Gazecie Drezdeneckiej.pl”, 

tworząc Zespół Redakcyjny. 

Radny D. Krysa powiedział, że dla niego wniosek jest zupełnie niezrozumiały, 

dlatego że autor życzy sobie, aby pozwolić mu krytykować. Dodał, że gazeta 

drezdenecka jest od tego, aby informować o pracach samorządu, stowarzyszeń, 

instytucji kultury a nie od wygłaszania poglądów politycznych. Dodał, że autor jak 

najbardziej ma prawo do krytyki samorządu, ale absolutnie nie na łamach gazety 

samorządowej. 

Radny W. Kupczak przychylił się do zdania radnego D. Krysy. Dodał, że jeżeli 

wnioskodawca chce coś publikować to niech założy własne wydawnictwo, własną 

gazetę i w niej wygłasza krytykę. 

Radny K. Siuda zaproponował, aby skierować wnioskodawcę do Redaktora 

Naczelnego, niech wejdzie w skład zespołu redakcyjnego. Dodał, że w gazecie 

drezdeneckiej publikowanych jest bardzo dużo tekstów Wiesława Pietruszaka, które 

nie zawsze są pochlebne dla samorządu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minutową przerwę w obradach 

w celu przygotowania projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że w aplikacji eSesja 

udostępniony został projekt uchwały dotyczący wniosku o udostępnienie dwóch stron 

Gazety Drezdeneckiej dla osób fizycznych i organizacji. Poprosił o zapoznanie się  

z dokumentem. 

Radny D. Paluszkiewicz zwrócił uwagę na pomyłkę pisarską w tekście dotyczącą 

pisowni wyrazu „drezdenecka”. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wniosku o udostępnienie dwóch stron Gazety 

Drezdeneckiej dla osób fizycznych i organizacji - druk nr 526/18 (projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, 

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

Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Jaśków  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVIII/518/2018 w sprawie wniosku o udostępnienie dwóch stron Gazety 

Drezdeneckiej dla osób fizycznych i organizacji (uchwała stanowi załącznik nr 22 

do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 21 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby najbliższa sesja RM odbyła się 

25 kwietnia br. o godz. 15:00, natomiast posiedzenie komisji dzień wcześniej  

o godz. 17:00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że w informatorze aplikacji eSesja 

zamieszczane są pisma, które wpływają do Rady. Dodał, że w tym miejscu 

umieszczony został nowy druk oświadczenia majątkowego, którego termin złożenia 

upływa z dniem 30 kwietnia br. 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa oraz Ochrony Przeciwpożarowej D. Paluszkiewicz poinformował, że na 

drugi tydzień kwietnia zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie Komisji Porządku 

Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 

 

Ad. 22 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

uznał  za zakończoną. 

Sporządziła: 

Joanna Ambroziak 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Adam Kołwzan 


