
1 

 

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

z dnia 28 kwietnia 2018 roku 
 

Obrady rozpoczęto 25 kwietnia 2018r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:35 

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 LIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia LIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał 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 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 LIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie. 
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4. Informacja dotycząca działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku. 

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

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

7. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację inwestycji „Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum  

w Drezdenku i modernizacja ekspozycji stałych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020 - druk nr 527/18. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - druk nr 

528/18. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - druk nr 

529/18. 

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - druk nr 530/18. 

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok: 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Drezdenko za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

b) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka. 

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

d) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2017 rok - druk 531/18. 

e) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 

2017 rok - druk nr 532/18. 

f) Dyskusja. 

12. Projekt uchwały w sprawy zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2018 rok - druk nr 533/18. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 534/18. 

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

dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 535/18. 

15. Projekt uchwały w sprawie wydawania gazety samorządowej - druk nr 536/18. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3  

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie. 

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

na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie w aplikacji eSesja (materiał 
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stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Dodał, że zagadnienie również 

zostało omówione podczas wspólnego posiedzenia komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Informacja dotycząca działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

informację dotycząca działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku  

w aplikacji eSesja (materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Dodał, 

że zagadnienie również zostało omówione podczas wspólnego posiedzenia komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 5 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Waldemar Kupczak 

- Edward Dasiukiewicz 

- Mariusz Suchecki 

- Dariusz Krysa 

- Katarzyna Czerwińska 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Jarosław Dworecki 

- Michał Czekajło 

- Mariola Kruk  

- Krzysztof Jaśków 

- Adam Kołwzan 

- Krzysztof Siuda 

- Adam Kołwzan 

- Grażyna Bedla 

- Paulina Pieluszczak Suchodolska 

- Karolina Piotrowska 

- Andrzej Miron 

- Krzysztof Siuda 

- Adam Kołwzan 

- Mariola Kruk 

- Grażyna Bedla 

Radny W. Kupczak:  

1) poprosił o przeniesienie przystanku autobusowego w Osowie na wybudowany 

peron; 

2) zwrócił uwagę na konieczność remontu drogi między sklepem a przystankiem 

autobusowym w Trzebiczu Nowym. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) zapytał kiedy rozpoczną się naprawy dróg na terenie gminy i dlaczego tak późno; 
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2) zapytał kiedy zostaną zdjęte czarne wstążki, którymi przewiązane są znaki przy 

skrzyżowaniu ul. Lema i 11 listopada; 

3) przyłączył się do interpelacji radnego W. Kupczaka w sprawie przeniesienia 

przystanku autobusowego w Osowie na wybudowany peron. 

Radny M. Suchecki: 

1) zapytał na kiedy planowane są prace związane z inwestycją na drodze od figury 

do granicy lasu i kontynuacja drogi w Grotowie; 

2) zapytał o niewyjaśnianą sytuację (dla mieszkańców) związaną z nawierzchnią  

leśną w Rąpinie należącą do Nadleśnictwa Karwin. Powiedział, że drogą tą do 

swoich gospodarstw dojeżdża 8-9 rodzin, nikt jej nie chce zrobić a mieszkańcy 

mają problem. 

Radny D. Krysa: 

1) zauważył, że do przedszkola przy ul. Milickiej uczęszczają setki dzieci a nie ma 

tam żadnego placu zabaw. Zapytał czy jest możliwość zamontowania placu 

zabaw, który można by zdemontować po rezygnacji z wynajmu tego obiektu; 

2) poinformował, że spółdzielnia mieszkaniowa montuje boksy na odpady 

komunalne. Zapytał czy jest możliwość wybudowania podobnej wiaty przy ul. 

Piłsudskiego przy budynku należącym do Gminy; 

3) zwrócił uwagę na zaniedbany teren przy Noteci (od mostu do garaży przy ul. 

Mickiewicza), którym mieszkańcy spacerują. Zapytał czy tym terenem mogą zająć 

się pracownicy CIS-u. 

Radna K. Czerwińska: 

1) w związku z rozpoczętym remontem pobocza w Lipnie zapytała na jaką 

szerokość zaplanowane jest to pobocze i czy w planie zostały uwzględnione dwa 

zjazdy na łąki, aby umożliwić rolnikom dojazd do pól;   

2) zapytała czy rozpoczął się już remont dróg gruntowych, jeśli tak to czy prace 

rozpoczynają się od najbardziej uszkodzonych nawierzchni. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

1) zapytał co zostało zrobione w sprawie problemu związanego z terenem, który 

można nazwać śmietniskiem przy drodze na Krzyż (przy kamieniu); 

2) zapytał kiedy zostaną ustawione lampy w Drawinach. Przypomniał, że miały stać 

już w listopadzie ubiegłego roku. 

Radny J. Dworecki: 

1) powiedział, że posiada przewodnik dla wodniaków po międzynarodowej drodze 

wodnej E70 (jedyne wydanie, które ukazało się w ostatnim dziesięcioleciu). 

Dodał, że na stronie 29 znajduje się zapis dzięki któremu łatwo trafić jest do 

miejsca zwanego Parkiem Harcerza w Drezdenku – zacytował fragment 

dotyczący tego odcinka. J. Dworecki powiedział, że Referat Organizacyjny tut. 

Urzędu przygotowuje materiał do aktualizacji tego przewodnika i z przekazanych 

informacji wynika, że zapisy pozostają bez zmian w związku z czym należy ten 

teren odpowiednio przygotować – przynajmniej dwukrotne koszenie w czasie 

sezonu, dwa polery cumownicze, tablica informująca o lokalizacji stacji 

benzynowej czy Komisariacie Policji, skrzynka elektryczna; 
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2) w związku z wnioskiem mieszkańców ul. Portowej dotyczącym montażu dwóch 

progów zwalniających, który został złożony w Urzędzie Miejskim zauważył, że 

wnioskodawcy najprawdopodobniej nie byli świadomi, co może ich spotkać po 

realizacji tego wniosku. Dodał, że progi miałyby być zlokalizowane przy SP 3 oraz 

przed posesją nr 11 (ok. 100 metrów przed zakładami) a przejazd samochodami 

ciężarowymi może spowodować jeszcze większe uciążliwości. Radny J. Dworecki 

zwrócił się z apelem o ponowną analizę problemu i zaproponował, aby na tej 

drodze częściej pojawiał się patrol policyjny. Dodał, że nie zauważył, aby tam 

samochody jeździły z nadmierną prędkością a właściciel największej firmy uczula 

swoich kierowców, aby jeździli zgodnie z przepisami; 

3) zapytał czy już świecą lampy przy ul. Polnej. 

Radny M. Czekajło: 

1) zwrócił uwagę na problem związany z małym parkingiem przy ul. Pułaskiego 

jadąc od ul. Piłsudskiego po lewej stronie. Dodał, że zaparkowane tam 

samochody (szczególnie większe) często zasłaniają część chodnika, co 

powoduje, że piesi nie mają jak przejść. Zaproponował ustawienie słupków 

ograniczających wjazd do końca chodnika; 

2) zgłosił problem dziurawej nawierzchni ulic Piłsudskiego i Pierwszej Brygady oraz 

skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Słowackiego; 

3) zauważył, że rosnące przy Urzędzie Skarbowym świerki utrudniają przejście 

pieszym. Poprosił o ich przycięcie; 

4) zwrócił uwagę na konieczność przebudowy skrzyżowania ulic Słonecznej  

z Moniuszki i Okrężną; 

5) poinformował, że stan nawierzchni ul. Kołłątaja to jest błoto lub kurz.  

Radna M. Kruk: 

1) zapytała czy Gmina złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego 

dotyczący budowy ścieżki rowerowej; 

2) zapytała czy Gmina złożyła wniosek do rządowego programu w sprawie 

przebudowy alei Piastów; 

3) zapytała czy wiadomym jest co jest z terenem po „elektromecie”; 

4) zwróciła uwagę na konieczność gruntownego remontu chodnika przy ul. 

Poniatowskiego (przy ulicy jednokierunkowej); 

5) przypomniała o obietnicy zamontowania 3-4 lamp przy alei Piastów. 

Radny K. Jaśków: 

1) ponownie zapytał o możliwość wykonania remontu chodnika przy bloku 

mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 16; 

2) w związku z faktem, że przeznaczono spore środki finansowe na upiększenie 

między innymi deptaka zapytał kiedy pojawią się tam nasadzenia; 

3) zauważył, że na deptaku jest ustawionych zbyt mało ławek. Dodał, że mimo, iż 

jest to drażliwy temat należy przeanalizować tę kwestię, gdyż np. w dni wolne 

mieszkańcy nie mają gdzie usiąść; 

4) zapytał czy właściciele lokali zlokalizowanych na deptaku są zainteresowani 

dzierżawą terenów przy swoich stoiskach. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan: 

1) zwrócił uwagę na dramatyczny stan techniczny drogi na Kosin. Zapytał czy miały 

miejsce rozmowy na temat jakichkolwiek prac remontowych na tej drodze. 

Poprosił o wystąpienie do ZDW z oficjalnym pismem w tej sprawie; 

2) zapytał czy prace przy parkingu Centrum Promocji Kultury zostały zakończone; 

3) w nawiązaniu do interpelacji radnego K. Jaśków odnośnie dzierżawy deptaka 

przypomniał, że miały miejsce rozmowy na temat zmiany stawki dla chętnych na 

wynajem części deptaka. Zapytał czy zostały podjęte jakieś działania w tym 

kierunku. 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla: 

1) zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia remontów dróg na terenie 

Trzebicza Nowego; 

2) poprosiła o zamontowanie delikatnych progów zwalniających przed ścieżką 

rowerową i przed salą wiejską w Trzebiczu Nowym; 

3) zauważyła, że ul. Piłsudskiego (przy hurtowni „STROP”) w Drezdenku jest w złym 

stanie technicznym; 

4) zwróciła uwagę na wygląd miasta. Powiedziała, że przez zaniedbane budynki 

miasto wygląda brzydko. Zapytała czy jest możliwość większego wpływu na 

właścicieli budynków, aby zadbali o swoje kamienice; 

5) zapytała czy ma miejsce porozumienie pomiędzy władzami Gminy  

a nadleśnictwem dotyczące drogi z Rąpina do Trzebicza i czy zostanie 

przeprowadzony remont tej drogi; 

6) zapytała Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku czy jest zakaz jeżdżenia 

guadami. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski zaproponował, aby ulica łącząca ul. Piłsudskiego  

z ul. Poznańską (przy szpitalu) była drogą jednokierunkową. Powiedział, że na całej 

długości tej drogi zaparkowane są samochody i ruch w obu kierunkach jest  

w zasadzie niemożliwy. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

1) zwróciła uwagę na wciąż wypadające kamienie z nawierzchni ulicy Szkolnej  

w Trzebiczu; 

2) zapytała kiedy będzie miała miejsce inwestycja związana z wykonaniem odpływu 

wód  

z sali wiejskiej w Trzebiczu. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska poinformowała, że wraz z Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej w Grotowie doszła do wniosku, że istnieje konieczność zlikwidowania 

wiaty rowerowej przy szkole, która obecnie jest w złym stanie technicznym z dachem 

pokrytym eternitem. Ze względu na program usuwania azbestu zaapelowała o jego 

likwidację. Sołtys Grotowa powiedziała, że nowa wiata powstanie z własnych 

środków. Poprosiła, aby stara wiata została zlikwidowana z pomocą Gminy np. przez 

pracowników CIS-u. 

Sołtys Niegosławia A. Miron: 

1) podziękował za pionowanie lamp i wycięcie zadrzewień przy starym cmentarzu; 
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2) zwrócił uwagę na konieczność ustawienia lamp przy ul. Niegosławskiej oraz przy 

drodze prowadzącej do Czartowa; 

3) poinformował, że przy posesji nr 136 w Niegosławiu (stary PGR) przy ostrym 

zakręcie brakuje znaku informującego o ograniczeniu prędkości. Zaapelował  

o ustawienie znaku oraz w oparciu o opinie mieszkańców złożył wniosek  

o zamontowanie progów zwalniających.  

Radny K. Siuda: 

1) w odniesieniu do wielu próśb dotyczących montażu progów zwalniających 

zauważył, że na północy kraju nie ma progów zwalniających, ale są zwężenia ulic 

– podał przykład Santoka wzdłuż Warty. Dodał, że w niektórych miejscach 

zwężania są wybudowane w ten sposób, aby uniemożliwić jazdę tirom; 

2) przypomniał o konieczności zamontowania lamp w Gościmiu; 

3) zapytał na jakim etapie są przetargi na inwestycje w Gościmiu (projekty dróg) 

i Goszczanowie (woda); 

4) powiedział, że aura pozwala na rozpoczęcie remontów dróg. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zwrócił uwagę, że z nawierzchni placu 

Kościelnego i ul. Kościelnej wypadają kostki brukowe. 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla w odniesieniu do wypowiedzi radnego K. Siudy 

dotyczącej progów zwalniających powiedziała, że być może radny ma rację, jednak 

przy 2 km prostej drogi kierowcy osiągają takie prędkości, że nie będą w stanie 

zobaczyć zwężenia. 

 

Ad. 6 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny W. Kupczak: 

1) Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że przystanek będzie 

przeniesiony na peron w maju; 

2) M. Pietruszak powiedział, że droga w Trzebiczu Nowym może być remontowana 

w ramach bieżącego utrzymania dróg; 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) Burmistrz wyjaśnił, że ustalony został harmonogram remontów dróg i zgodnie  

z nim będą przeprowadzane naprawy. Dodał, że naprawy będą realizowane na 

tyle na ile pozwolą środki finansowe; 

2) M. Pietruszak wyjaśnił, że przy ul. Lema znaki są już dawno odsłonięte a dwie 

czarne przecinające się linie oznaczają skrzyżowanie dróg równorzędnych; 

3) Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że przystanek będzie 

przeniesiony na peron w maju; 

Radny M. Suchecki: 

1) M. Pietruszak powiedział, że miało miejsce otwarcie ofert na inwestycję drogi  

o którą pytał radny; 

2) Burmistrz Drezdenka powiedział, że od kilku lat prowadzone są rozmowy  

z nadleśnictwem dotyczące tej drogi leśnej, ale są to bardzo trudne tematy, ale 

mimo różnych propozycji ze strony Gminy nie ma rozwiązania. Dodał, że obecnie 
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jedynym rozwiązaniem jest wykup ok. 100 metrowego pasa drogowego, którego 

koszt wyniesie ok. 100.000 zł (plus wykonanie dokumentacji i przeprowadzenie 

inwestycji). Wyjaśnił, że w tej chwili nie ma zabezpieczonych środków na ten cel.  

Radny D. Krysa: 

1) w kwestii placu zabaw przy ul. Milickiej Burmistrz przypomniał, że jest to teren 

prywatny i nie ma możliwości inwestowania; 

2) M. Pietruszak powiedział, że pierwszej kolejności należy sprawdzić, kto jest 

właścicielem gruntu o którym mówi radny. Dodał, że obecnie nie ma 

zaplanowanych środków na dodatkowe boksy; 

3) Burmistrz zadeklarował, że teren od mostu do garaży nad Notecią zostanie 

posprzątany przez pracowników CIS-u. 

Radna K. Czerwińska: 

1) M. Pietruszak poinformował, że szerokość pobocza będzie wynosiła ok. 80 cm. 

Dodał, że w zadaniu nie były zaplanowane zjazdy, ale w przypadkach gdy pojawi 

się problem z wjazdem lub wyjazdem to zostaną one wykonane (będzie 

dosypywany tłuczeń); 

2) Burmistrz wyjaśnił, że w momencie kiedy tylko poziom wód gruntowych zaczął 

spadać przystąpiono do remontów miejsc, gdzie nie było dojazdu. Dodał, że 

dalsze prace będą postępowały zgodnie z harmonogramem. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

1) w kwestii terenu przy drodze nr 174 Burmistrz Drezdenka powiedział, że jest 

ogromny problem z właścicielem terenu, gdyż przebywa ona poza granicami 

kraju. Zadeklarował, że kolejna próba rozwiązania problemu śmieciowiska 

zostanie podjęta po powrocie właściciela terenu do kraju; 

2) Burmistrz zadeklarował, że lampy zostaną ustawione za ok. 2 tygodnie. 

Radny J. Dworecki: 

1) M. Pietruszak przyznał, że informacja zawarta w przewodniku zostanie 

potwierdzona i w ślad za tym trzeba będzie wykosić pas do drzew i sprawdzić 

skrzynkę energetyczną. Dodał, że problem będzie z palami, które należy 

zamontować, gdyż jest to kwestia zabezpieczenia środków w budżecie; 

2) Burmistrz przyznał rację radnemu, gdyż zamontowane progi również mogłyby być 

uciążliwe ze względu na drgania spowodowane przejeżdżaniem ciężkiego sprzętu 

przez progi. Dodał, że może mieć to wpływ na stan budynków. Zaapelował do 

Policji o zwiększenie patroli w tym rejonie. M. Pietruszak powiedział, że ma 

sprzeczne relacje na ten temat, gdyż rozmawiał z właścicielem zakładu i prosił  

o uczulenie kierowców, aby nie przekraczali prędkości a z drugiej strony 

mieszkańcy zgłaszają, że auta przejeżdżają ulicą Portową z nadmierną 

prędkością; 

3) w sprawie oświetlenia ul. Polnej Burmistrz Drezdenka poinformował, że lampy już 

świecą. 

Radny M. Czekajło: 

1) M. Pietruszak zadeklarował, że zakres parkowania zostanie ograniczony. Dodał, 

że kwestią do rozważenia są słupki lub krawężniki. Dodał, że z pewnością 

zostanie wprowadzone rozwiązanie, które będzie skuteczne; 
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2) Burmistrz zadeklarował, że stan nawierzchni ulic Pierwszej Brygady  

i skrzyżowania Moniuszki ze Słowackiego zostanie naprawiony w ciągu 2 tygodni; 

3) M. Pietruszak poinformował, że świerki o którym mówi radny były podkaszane  

w ubiegłym roku. Dodał, że być może w tym roku również będzie potrzeba 

przycięcia krzewów; 

4) Burmistrz powiedział, że kwestia skrzyżowania ul. Słonecznej z Moniuszki  

i Okrężną wymaga inwestycji oraz nowej organizacji ruchu, co może być jedynie 

wnioskiem do budżetu; 

5) w kwestii ul. Kołłątaja M. Pietruszak powiedział, że remont tego 70 metrowego 

odcinka należy traktować jako wniosek do budżetu. 

Radna M. Kruk: 

1) Burmistrz Drezdenka poinformował, że na dalszy etap budowy ścieżki rowerowej 

został złożony wniosek, który obecnie jest na etapie oceny eksperckiej; 

2) M. Pietruszka powiedział, że w związku z aleją Piastów został złożony wniosek do 

Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie. W kwestii obiecanego oświetlenia 

wyjaśnił, że jest ono częścią kompleksowego rozwiązania zawartego w projekcie  

i gdyby dofinansowanie nie zostało przyznane, wówczas oświetlenie byłoby 

jednym z etapów działania modernizacji alei Piastów; 

3) w sprawie terenu po „elektromecie” Burmistrz Drezdenka poinformował, że nadal 

trwa sprawa w sądzie nabywcy z byłym właścicielem dlatego nie mają miejsca 

działania związane z zagospodarowaniem tego terenu; 

4) Burmistrz przyznał, że stan chodnika przy ul. Poniatowskiego wymaga naprawy 

polegającej na wymianie wszystkich płyt i krawężników, co wymaga znacznych 

środków w budżecie. 

Radny K. Jaśków: 

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

analizie sytuacji wiadomo jest, że do wyremontowania nie jest kilka metrów  

a w sumie ok. kilkaset kwadratowych; 

2) Burmistrz poinformował, że nasadzenia na terenie miasta pojawią się po 15 maja 

kiedy z pewnością nie będzie już przymrozków; 

3) w kwestii dodatkowych ławek na deptaku M. Pietruszak powiedział, że nie ma 

zbyt dużo miejsca na ich dostawienie. Zaproponował, aby dostawić dwie ławki. 

Dodał, że problem polega na tym, że do budynków na deptaku dowożony jest 

węgiel i usadowione tam ławki przeszkadzają; 

4) M. Pietruszak poinformował, że dotychczas jedna osoba wystąpiła  

o wydzierżawienie części deptaka przy swoim sklepie. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan: 

1) Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że przy każdej nadarzającej się 

okazji porusza w ZDW problem związany ze stanem technicznym dróg. Dodał, że 

z ostatnich rozmów wynika, że jest szansa na modernizację kolejnego odcinka 

drogi nr 174, gdyż obecnie trasa ta wygląda gorzej niż droga nr 160; 

2) M. Pietruszak poinformował, że prace na parkingu przy Centrum Promocji Kultury 

są w trakcie. Dodał, że zostało wykonane oświetlenie. Burmistrz wyjaśnił, że 
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kolejnym etapem inwestycji będzie remont drogi dojazdowej oraz wymiana 

ogrzewania na gazowe; 

3) w kwestii opłaty za dzierżawę stoisk na deptaku M. Pietruszak poinformował, że 

za metr kwadratowy koszt wynosi 0,30 zł za dzień. Dodał, że można 

zaproponować projekt uchwały obniżającej te stawki, gdyż miałoby to dobry 

wpływ zarówno dla właścicieli jak i dla mieszkańców; 

4) Burmistrz Drezdenka zadeklarował wystąpienie do wykonawcy a konkretnie do  

p. Mielcarka, aby w ramach dobrej współpracy uzupełnić ubytki.   

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla: 

1) w sprawie interpelacji dotyczących remontów dróg Burmistrz poinformował, że  

w chwili obecnej możliwa jest poprawa ich stanu jedynie w ramach remontów 

bieżących; 

2) odnośnie dyskusji związanej z progami zwalniającymi i zwężaniami dróg  

M. Pietruszak powiedział, że drugie rozwiązanie jest zdecydowanie droższe. 

Dodał, że zastosowanie jakiegokolwiek rozwiązania jest kwestią do rozważenia  

i związaną z zabezpieczeniem środków w budżecie; 

3) Burmistrz Drezdenka poinformował, że nawierzchnia drogi od strony Osowa do 

Drezdenka zostanie naprawiona w ciągu dwóch tygodni; 

4) Burmistrz Drezdenka zwrócił uwagę, że kilka inwestycji, które zdecydowanie 

upiększyły miasto zostało zrealizowanych. Jako przykład podał plac Kościelny  

z przyległymi ulicami i budynek SP 1. Dodał, że w trakcie przebudowy jest plac 

Wileński. M. Pietruszak poinformował, że w ubiegłym roku rozpoczęła się 

realizacja programu poprawy estetyki miasta poprzez umożliwienie uzyskania 

dotacji na remont obiektów wpisanych do gminnego rejestru zabytków. Wyjaśnił, 

że dotację w wysokości do 65% kosztów remontu mogą uzyskać wspólnoty 

mieszkaniowe, które zamierzają przeprowadzić remont budynku. Burmistrz 

poinformował, że przyznawanie dotacji rozpoczęto od budynków usytuowanych 

wokół placu Wileńskiego i Starego Rynku. Dodał, że podczas zebrań wspólnot 

mieszkaniowych kiedy mieszkańcy wyrażają chęć poprawy estetyki lub np. 

wymiany pokrycia dachowego Gmina za każdym razem deklaruje wsparcie 

finansowe; 

5) w kwestii modernizacji drogi Rąpin – Trzebicz Burmistrz poinformował, że 

owszem realizowane są remonty dróg w porozumieniu z lasami (taka inwestycja 

miała miejsce we współpracy z Nadleśnictwem Smolarz na odcinku Lubiewo-

Drawiny) ale to wszystko zależy od tego czy dane nadleśnictwo otrzyma środki na 

wskazane drogi; 

6) Komendant Komisariatu Policji wyjaśnił, że jeśli chodzi o quady czyli pojazdy 

czterokołowe to jeśli pojazd jest zarejestrowany i ubezpieczony czyli dopuszczony 

do ruchu to może poruszać się po drogach publicznych na takich zasadach jak 

inne samochody.  

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 

Burmistrz Drezdenka zadeklarował wystąpienie o zmianę organizacji ruchu  

aby odcinek ul. Słonecznej funkcjonował jako droga jednokierunkowa zachowując 

jednocześnie możliwość parkowania. 
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Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

1) w sprawie stanu technicznego ul. Szkolnej w Trzebiczu Burmistrz przyznał 

rację, że co jakiś czas droga ta wymaga interwencji ale zwrócił jednocześnie 

uwagę, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi w dużej mierze 

uczęszczający tą drogą ciężki sprzęt, który nie powinien tam się znajdować. 

Zadeklarował, że nawierzchnia ta będzie poprawiana, ale zauważył, że należy 

dopilnować by przestrzegane były przepisy ruchu drogowego dotyczące 

zakazu ruchu pojazdów powyżej 2,5 t.; 

2) M. Pietruszak poinformował, że wody opadowe z sali wiejskiej są 

odprowadzane, natomiast problem leży w odprowadzaniu dróg opadowych  

z drogi wojewódzkiej nr 158. Dodał, że rozwiązanie tego problemu  

wiąże się z przeprowadzeniem tam inwestycji, na którą nie ma 

zabezpieczonych środków w budżecie. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

W kwestii rozbiórki wiaty Burmistrz poinformował, że w pierwszej kolejności 

należy sprawdzić czy obiekt znajduje się w granicy nieruchomości (jeżeli nie to 

musi zostać wykonany projekt rozbiórki). M. Pietruszak poinformował, że w celu 

usunięcia eternitu konieczne jest złożenie w Urzędzie odpowiedniego wniosku  

o czym dyrektorzy szkół zostali poinformowani odpowiednio wcześniej. 

Sołtys Niegosławia A. Miron: 

1) w sprawie montażu lamp przy ul. Niegosławskiej i przy drodze do Czartowa 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że projekt jest w trakcie realizacji; 

2) M. Pietruszak poinformował, że znak ograniczający prędkość przy posesji  

nr 136 w Niegosławiu zostanie ponownie ustawiony. Dodał, że prędkość 

przekraczana jest również przez pracowników pobliskiego zakładu. Burmistrz 

powiedział, że rozmawiał z właścicielem, który miał uczulić swoich 

pracowników na ten problem jak również zadeklarował partycypację  

w kosztach ustawienia  progów zwalniających. Wyjaśnił, że wybudowanie 

progów również wymaga projektu zmiany organizacji ruchu i tradycyjnie już 

zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie. 

Radny K. Siuda: 

1) w odniesieniu do wypowiedzi radnego Burmistrz poinformował, że 

zdecydowanie zwężenia obustronne lub jednostronne na drodze są bardziej 

akceptowane przez społeczeństwo i zapewniają większe bezpieczeństwo  

w ruchu drogowym, jednak są znacznie droższe. Dodał, że w tej chwili nie ma 

zabezpieczonych środków w budżecie na budowę tego typu rozwiązań; 

2) w sprawie inwestycji zaplanowanych w Gościmiu i Goszczanowie  

M. Pietruszak poinformował, że zostały zaplanowane przetargi -  jeśli chodzi  

o wodę to przetarg na dokumentację zostanie przeprowadzony niedługo jak 

również na drogi; 

3) Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że po rozmowach z firmą Enea 

możliwe jest przeniesienie lamp do Gościmia i po uzgodnieniu z radnym 

miejsc, w których mają zostać ustawione temat będzie realizowany. 
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Radny M. Suchecki w odniesieniu do informacji o przetargu na drogę w Rąpinie 

zapytał również o drogę w Grotowie. 

Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że mówi o przetargu na drogę w Rąpinie, natomiast 

kwestia przetargu na drogę w Grotowie będzie rozważana w drugim półroczu.  

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację inwestycji „Rewitalizacja zabytkowego budynku 

Muzeum w Drezdenku i modernizacja ekspozycji stałych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - druk nr 527/18. 

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 zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację inwestycji „Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum  

w Drezdenku i modernizacja ekspozycji stałych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020 - druk nr 527/18 z poprawkami (projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 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, Dariusz 

Paluszkiewicz, Mariusz Suchecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Siuda 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LIX/519/2018  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na 

realizację inwestycji „Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum  

w Drezdenku i modernizacja ekspozycji stałych” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (uchwała stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu).  

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - druk nr 

528/18. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - druk nr 528/18 

(projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
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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 LIX/520/2018  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - druk nr 

529/18. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - druk nr 529/18 

(projekt stanowi załącznik nr 8 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 LIX/521/2018  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - druk nr 

530/18. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - druk nr 530/18 

(projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 
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Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 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 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LIX/522/2018  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 11 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok: 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Drezdenko za 2017 rok zgodnie z określonymi prawem terminami. Dodał, że 

sprawozdanie rozpatrywane było przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej. 

Komisje analizując wykonanie budżetu ocenili go pozytywnie, poprzez jednomyślne 

głosowanie. 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał Uchwałę  

Nr 195/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko za rok 2017, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

b) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Gminy Drezdenko 

za rok 2017 oraz wniosek w sprawie absolutorium Burmistrzowi Drezdenka. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drezdenka 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, który stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu.  

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotycząca wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał Uchwałę  

Nr 244/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku dotyczącym udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  
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Radni nie wnieśli uwag. 

d) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2017 rok - druk 531/18 . 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2017 rok - druk 531/18 (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 LIX/523/2018  

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 

rok (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).  

e) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Drezdenka za 2017 rok - druk nr 532/18. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 

2017 rok - druk nr 532/18 (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 LIX/524/2018  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2017 rok 

(uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

f) Dyskusja. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawy zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2018 rok - druk nr 533/18. 
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Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawy zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 

rok - druk nr 533/18 ze zmianami (projekt stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 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, Dariusz 

Paluszkiewicz, Mariusz Suchecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Siuda 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LIX/525/2018  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok (uchwała 

stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 534/18  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2018-2025 - druk nr 534/18 (projekt stanowi załącznik nr 21 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 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, Dariusz 

Paluszkiewicz, Mariusz Suchecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Siuda 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LIX/526/2018  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2018-2025 (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 

535/18. 
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Głosowano w sprawie: 

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

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 535/18 (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 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr LIX/527/2018  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie wydawania gazety samorządowej - druk nr 536/18. 

Radny K. Siuda zwrócił uwagę, że w projekcie powinna być zawarta informacja kto 

powołuje i odwołuje redaktora naczelnego gazety. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zmiana wprowadzona do regulaminu polega tylko 

na zapewnieniu Młodzieżowej Radzie Miejskiej strony w gazecie. Dodał, że 

dostosowano również koniekturę, która obecnie funkcjonuje w Gminie np. zamiast 

Urząd Miasta i Gminy jest Urząd Miejski etc. 

Radni uznali, że przy kolejnej okazji uchwała zostanie uzupełniona o wskazane przez 

radnego informacje. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wydawania gazety samorządowej - druk nr 536/18 

(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 LIX/528/2018  

w sprawie wydawania gazety samorządowej (uchwała stanowi załącznik nr 26 do 

niniejszego protokołu). 
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Ad. 16 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaprosił wszystkich do uczestnictwa  

w mszy w intencji Ojczyzny w dniu 3 maja. Dodał, że z ramienia Rady sztandar 

będzie niósł radny M. Czekajło. Poprosił Burmistrza o godną asystę do sztandaru. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby najbliższa sesja RM odbyła się 

23 maja br. o godz. 15:00, natomiast posiedzenie komisji dzień wcześniej  

o godz. 17:00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał radnym o konieczności złożenia 

oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia. 

 

Ad. 17 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

uznał  za zakończoną. 

 

Sporządziła: 

Joanna Ambroziak 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Adam Kołwzan 


