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Protokół Nr IX.2011 
z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 16 czerwca 2011 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia IX sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Wicestarostę Powiatu p. A. Liberę, Burmistrza Drezdenka                  
p. M. Pietruszaka, Sekretarza Gminy p. L. Jaśków, Skrabnika Gminy                          
p. A. Lachowicz (lista obecności stanowi załącznik nr 1b do protokołu),  
zaproszonych gości, sołtysów (lista obecności stanowi załącznik nr 1a                           
do protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1                        
do niniejszego 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 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan przedstawił porządek obrad wraz 
ze zmianami, które zostały wprowadzone na Komisjach RM (porządek obrad                      
po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu): 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad. 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokół z VIII sesji Rady 
Miejskiej z dnia 23 maja 2011 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
i  1 „wstrzyma. si ę” przyj ęła protokół z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia                            
23 maja 2011 roku. 
Ad. 4 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że radni otrzymali i mieli 
możliwość zapoznania się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków 
pozabudżetowych gminy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Ad. 5/6 
Sołtys wsi Lubiewo poprosił o wprowadzenie na odcinku drogi Drezdenko – Lubiewo 
- Drawiny zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t                  
z tabliczką podznakową „Nie dotyczy przewozów osobowych”, ze względu na troskę 
o stan techniczny drogi.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że Gmina w w/w sprawie zwróci 
się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. 
Radny Powiatu p. E. Tyranowicz wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. czy plaże w Zagórzu i Lubiewie są przygotowane do sezonu turystycznego? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że plaża w Zagórzu, jest 
jedyną plażą miejską w Gminie, która jest przygotowana do sezonu 
turystycznego. Wykonano tam następujące rzeczy: naprawiono pomost, 
ustawiono śmietniki, dowieziono piasek. Dodatkowo gotowe są dwa parkingi, 
które mają zminimalizować zjazd samochodów w pobliże jeziora. 

2. czy Gmina w przyszłości będzie zagospodarowywać pod względem 
turystycznym rzeki znajdujące się na naszym terenie? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w budżecie na rok 
2011 nie ma zabezpieczonych środków na inwestycje na rzece Noteć. Dodał, 
że Gmina nie ma w planie budowy przystani w tym roku. Gmina jest członkiem 
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Stowarzyszenia Gmin Nadnoteckich i z czasem zapewne pojawią się 
konkretne decyzje wzorem Czarnkowa i Wielenia.  

Z-ca Przewodniczącego Rady p. W. Zarzyński poruszył temat drogi powiatowej                  
w m. Lubiewo, która została przegrodzona kamieniami. Dodał, że mieszkańcy 
Lubiewa są bardzo oburzeni i prosili o interwencję w tej sprawie.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że przedmiotowa droga jest 
drogą gminną. Dodał, że droga została zamknięta ze względy na: 

1. prośbę mieszkańców mieszkających przy zjeździe, którzy poinformowali,                   
iż w wyniku przemieszczania się ciężkiego sprzętu, mimo zakazu, w ich 
budynku mieszkalnym powstało wiele pęknięć.  

2. fakt, iż jest to droga bardzo niebezpieczna, szczególnie wtedy kiedy są opady 
deszczu. Wielokrotnie droga ta była wyrównywana, niestety po opadach 
deszczu wszystko spływa.   

3. fakt, iż występuje droga alternatywna, która jest kilka metrów dalej i jest 
bezpieczniejsza, mniej uciążliwa dla mieszkańców wybudowanych przy tej 
drodze.   

Wicestarosta Powiatu p. A. Libera uważa, że zamknięcie przedmiotowej drogi jest 
niezgodne z prawem, gdyż wymaga decyzji Starostwa Powiatu, a w tym wypadku nie 
zostało to spełnione.   
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. K. Siuda wystąpił z następującymi 
interwencjami: 

1. w związku z faktem, iż przy okienkach w Wydziale Komunikacji i Transportu             
w Strzelcach Kraj. znajdują się kolejki i sprawy załatwia się po kilka dni, 
poprosił o rozładowanie tego ruchu, poprzez uruchomienie dodatkowego 
okienka do załatwiania tzw. „drobnych spraw”.   
Wicestarosta Powiatu p. A. Libera poinformował, że w Wydziale Komunikacji              
i Transportu w Strzelcach Kraj. znajdują się 3 stanowiska przygotowane                   
do prowadzenia spraw związanych z rejestracją czasową, stałą, 
wyrejestrowaniem pojazdów oraz 1 stanowisko, w którym można załatwić 
pozostałe sprawy, łącznie z odbiorem dokumentów. Dodał, że przedstawi 
problem w Starostwie, celem rozważenia i wprowadzenia ewentualnych 
udogodnień.     

2. poinformował, że w m. Gościm na ścieżce pieszo – rowerowej prowadzącej         
do Ośrodka Rehabilitacyjnego, znajduje się przy zwężeniu przejście dla 
pieszych, które jest słabo oznakowane.  
Wicestarosta Powiatu p. A. Libera poinformował, że miejsce to zostanie tak 
oznakowane, aby było bardzo widoczne.  

3. poinformował, że kilka miesięcy temu wraz z Z-cą Burmistrza dokonali wizji             
w terenie stanu technicznego przystanków szkolnych znajdujących się                        
w Gminie Drezdenko. W związku z powyższym wystąpił z zapytaniem,                       
na jakim etapie są remonty, budowa, czy ewentualne przenoszenie tych 
przystanków? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że ze względu                          
na wypracowanie harmonogramu prac, odpowiedź na tę interpelację zostanie 
wystosowana na piśmie.  

4. Poinformował, że w m. Lubiatów, przy ujęciu wody, znajduje się ogromna 
dziura w jezdni. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że dokona wizji                         
w terenie.  
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Przewodniczący Komisji Porządku…p. M. Przewoźny wystąpił z następującymi 
interpelacjami: 

1. poinformował, że mieszkańcy ul. Mickiewicza zwrócili się do niego z prośbą                        
o interwencję w sprawie nieprzestrzegania ładu i porządku osób 
spożywających alkohol w sklepie Coldik. Dodał, że ponadto osoby te 
wulgarnie odzywają się do mieszkańców, załatwiają swoje potrzeby 
fizjologiczne w lasku miejskim, itp. Aby rozwiązać zaistniały problem 
mieszkańcy zaproponowali wymuszenie na właścicielu Coldik wybudowania 
ogródka piwnego wraz z toaletą przenośną.     
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak uważa, że jest to problem                               
do rozwiązania przez policję. Dodał, że trudno byłoby ustawiać toalety 
przenośne wszędzie tam gdzie ludzie „nienormalnie” załatwiają swoje 
potrzeby fizjologiczne. Dodał, że powtarzające się skuteczne interwencje 
policji byłyby podstawą do zabrania koncesji na sprzedaż alkoholu.   

2. poinformował, że po wykaszaniu poboczy w m. Trzebicz i m. Gościm 
pozostały nieczystości w postaci np. opon, butelek plastikowych, itp.   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że traktuje jako postulat 
do zgłoszenia w ZDW w Zielonej Górze.  

Radny p. R. Świekatowski przypomniał, że wielokrotnie on jak i inni radni zwracali się 
z interpelacjami, które wymagały pisemnej odpowiedzi. Poprosił aby radni 
otrzymywali pisemną odpowiedź jak został rozwiązany poruszany przez nich 
problem.   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował radnych, że w związku z ich 
interpelacjami, które wymagają formy pisemnej celem zwrócenia się                                  
do odpowiednich instytucji, także składający interpelację radny, otrzyma pismo                   
do wiadomości. 
Z-ca Przewodniczącego Rady p. E. Nawrot poprosił o interwencję w Zarządzie 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Strzelcach Kraj. w sprawie oczyszczania cieków 
wodnych w Gminie Drezdenko.  
Wicestarosta Powiatu p. A. Libera poinformował, że zainterweniuje w tej sprawie                 
w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jednak leży to w kompetencji 
Burmistrza, aby wpłynąć na Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych aby cieki wodne 
były na bieżąco konserwowane.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. W. Kupczach wystąpił z propozycją zmian 
godzin pracy Centrum Promocji Kultury w Drezdenku ze względu na brak 
zadowolenia ze strony społeczeństwa, gdyż jest czynne w godzinach 7:30 – 15:30,                  
a w tych godzinach dzieci i młodzieży są w szkołach.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak przyznał, że cała praca administracyjna 
odbywa się do g. 15, jednak jest tam szereg różnych zajęć, w których uczestniczą 
dzieci i młodzież, a odbywają się w godzinach popołudniowych. Dodał, że radny 
otrzyma pisemnie przygotowany przez Dyrektora Centrum Promocji Kultury wykaz 
zajęć odbywających się w godzinach popołudniowych.    
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. zgłosił problem źle działającej kanalizacji na rogu ul. Piotra Skargi z ul. Cichą,                 
a szczególnie mieszkańcy budynku ul. Cichej 2.  
Dyrektor PGKiM Sp.o.o. p. D. Kopka poinformował, że pracownicy sprawdzą 
przyczynę źle działającej kanalizacji. Dodał, że budynek przy ul. Cichej 2 nie 
jest podłączony do kanalizacji miejskiej. Jednak Spółka w tym roku podjęła 
działania, aby ten budynek został podłączony do kanalizacji.    
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2. wystąpił z zapytaniem, czy skończyły się już remonty dróg asfaltowych                      
na terenie Gminy Drezdenko? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że była przerwa                      
w bieżących remontach dróg, ze względu na uzupełnianie środków                          
w budżecie. Jednak teraz nastąpi kontynuacja tych prac.   

3. poinformował, że zauważył, że na rogu ul. Mickiewicza przy cmentarzu oraz 
rogu ul. Pomorskiej i Łąkowej  są załamane chodniki.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że załamane chodniki 
będą naprawione. Dodał, że dodatkowo pod tym kontem zostanie sprawdzony 
stan techniczny chodników w mieście.  

4. czy będzie wykonywany remont sali wiejskiej w Trzebiczu? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że sala wiejska                         
w Trzebiczu będzie remontowana.  

5. poprosił w imieniu mieszkańców o interwencje w sprawie wycięcia drzewa                  
z gatunku kasztanowca, które rośnie przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej                        
i Pomorskiej oraz drzewa z gatunku dąb, które rośnie na zakręcie                                 
ul. Zamkowej. Drzewa te rosną centralnie na środku chodnika i ograniczają 
widoczność.    
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że  aby otrzymać decyzję 
na wycięcie przedmiotowych drzew musi być zgoda Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ze względu na fakt, iż drzewa te 
znajdują się w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej.  

6. poprosił o sprawdzenie pod względem technicznych beczek wywożących 
szamba.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że rozporządzenie daje 
możliwość wydawania przez Burmistrza koncesji na wywóz nieczystości, 
natomiast sprawdzanie stanu technicznego tych pojazdów nie jest po stronie 
urzędu.   

Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan ogłosił 10 min przerwę w obradach sesji RM.   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że w chwili obecnej w obradach 
sesji RM uczestniczy 14 radnych (wybył radny p. W. Sapór).  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że na wczorajszej Komisji 
Oświaty… został poruszony temat zwiększenia wysokości kontraktu zawieranego              
z pielęgniarkami szkolnymi. W związku z tym Komisja Oświaty… upoważniła Radę 
Miejską do wystosowania w tej sprawie apelu do NFZ. Następnie przedstawił 
propozycję Apelu, który stanowi załącznik nr 4a do niniejszego protokołu.  
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z propozycją aby treść Apelu została 
skonsultowana z pielęgniarkami szkolnymi 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych, jednogło śnie przyj ęła Apel Nr 2.2011 
Rady Miejskiej w Drezdenku skierowany do Narodowego  Funduszu Zdrowia             
w sprawie zwi ększenia wysoko ści kontraktu zawieranego z piel ęgniarkami 
szkolnymi, który zostanie skonsultowany z pielęgniarkami szkolnymi (Apel                     
Nr 2.2011 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że Burmistrz Drezdenka zwrócił 
się z prośbą o zaopiniowanie przez Radę Miejską w Drezdenku wniosku Zarządu 
Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. złożonego dnia 
13.05.2011r. o rozłożenie na raty zadłużenia wobec Gminy Drezdenko z tyt. spłaty 
rat kapitałowych wraz z odsetkami (umowa poręczenie kredytu) w kwocie 
1.064.375,87 zł (wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).  
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Z-ca Przewodniczącego Rady p. W. Zarzyński poinformował, że jak już słyszeliśmy 
zlikwidowano nam Wydział Komunikacji i Transportu mimo to, że była z naszej strony 
propozycja pomocy. W związku z powyższym oznajmił, że jest  przeciwko odroczeniu 
windykacji należności z tytułu uiszczonych rat kapitałowych wraz z odsetkami kredytu 
poręczonego przez Gminę Drezdenko SP ZOZ-owi w Drezdenku.             
Radny p. J. Skrzypczyński poprosił o zabranie w tej sprawie głosu Burmistrza, który 
doskonale wie, czy Gminę stać na odroczenie windykacji należności z tytułu 
uiszczonych rat kapitałowych wraz z odsetkami kredytu poręczonego przez Gminę 
Drezdenko SP ZOZ-owi w Drezdenku.       
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że problem występuje w tej 
kwestii, że Gmina całość zwrotu zadłużenia ma przyjęte w dochodach budżetu 
Gminy na 2011 rok. Dodał, że po dokonaniu analizy wydatków nad dochodami, 
wychodzi, że kształtują się na tym samym poziomie. Wygląda na to, że jest szansa 
aby uzyskać pozytywny bilans z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok zgodnie z 
wymogami ustawy o finansach publicznych. Jeżeli zrezygnowalibyśmy z połowy 
założonych po stronie dochodów wpływów z tytułu rat kapitałowych wraz z odsetkami 
kredytu poręczonego przez Gminę Drezdenko SP ZOZ-owi w Drezdenku, to 
wystąpiłoby zagrożenie dla tego bilansu. W związku z tym może wystąpić propozycja 
rozłożenia na raty zadłużenia wobec Gminy, ale całość musi wpłynąć w 2011 roku.  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przedstawił propozycję Stanowiska Rady 
Miejskiej w tej sprawie, który przedstawia się następująco: 
„Rada Miejska w Drezdenku opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu Powiatu 
Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia  wobec Gminy 
Drezdenko. Jednocześnie Rada Miejska zastrzega, że spłata całej należności                    
tj. kwoty głównej 1.064.375,87 zł wraz z odsetkami powinna być zakończona do dnia 
30.11.2011. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 „przeciwnyc h” 
oraz 2 „wstrzym. si ę” przyj ęła w/w Opini ę Nr 1.2011 w sprawie rozło żenia na 
raty zadłu żenia  wobec Gminy Drezdenko , która stanowi załącznik nr 6                            
do niniejszego protokołu.           
Ad. 7 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że wpłynęła  Uchwała 
Nr 202/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze z dnia 5 kwietnia 2011r. w/s wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy Drezdenko za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Gminy, 
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
Ad. 8 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan  poinformował, że dnia 23 maja 2011r. 
wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku o udzielenie 
Burmistrzowi Drezdenka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, który 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
Ad. 9 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że wpłynęła  Uchwała 
Nr 311/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze z dnia 26 maja 2011r. w/s wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Drezdenko dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, która stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 10 
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz           
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2010 rok – 
druk nr 65/11 (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).  
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta                      
i Gminy Drezdenko za 2010 rok, które stanowi załącznik nr  11 do niniejszego 
protokołu.  
Dodał, że sprawozdanie rozpatrywane było przez poszczególne Komisje Rady 
Miejskiej. Komisje analizując wykonanie budżetu ocenili go w sposób pozytywny, 
poprzez jednogłośne głosowanie  
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem              
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2010 rok. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/63/2011 w sprawie rozpatrzenia                
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sp rawozdaniem                           
z wykonania bud żetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2010 rok  (uchwała stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka z tytułu 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za rok 2010 – druk nr 66/11 (projekt 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że zgodnie                      
z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, Rada uchwałę w sprawie 
absolutorium podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych, wobec ustawowego składu Rady 
wynosz ącego 15 radnych, w głosowaniu jawnym: 14 głosami „z a”, przy braku 
głosów „przeciwnych” i braku „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę  Nr IX/64/2011 
w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka z tytułu wykonania 
bud żetu Miasta i Gminy Drezdenko za rok 2010  (uchwała stanowi załącznik nr 14 
do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan pogratulował Burmistrzowi Drezdenka 
p. M. Pietruszakowi uzyskania absolutorium.  
Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak w swoim imieniu a także w imieniu pracowników 
UM podziękował za uzyskanie absolutorium. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak podziękował także p. A. Lachowicz – 
Skarbnikowi Gminy Drezdenko za ogrom pracy włożony w prawidłowe wykonanie 
budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za rok 2010. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił 5 min przerwę                               
w obradach sesji.  
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s powołania zespołu do wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015 
– druk nr 67/11 (projekt stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 
Radni zaproponowali następujące kandydatury do Zespołu w/s wyboru ławników na 
kadencję w latach 2012 – 2015: 

1. Eugeniusz Nawrot  
2. Krzysztof Jaśków 
3. Michał Czekajło 
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4. Henryk Majzlik  
5. Katarzyna Czerwińska 

W/w Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wnioskował o zamknięcie listy kandydatów. 
Głosowanie w/s zamknięcia listy kandydatów do Zespołu w/s wyboru ławników             
na kadencję w latach 2012 – 2015: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzym. się” – 0. 
Zespół do wyboru ławników na kadencję w latach 2012 – 2015 ukonstytuował się               
w następujący sposób: 
1) Jaśków Krzysztof - Przewodniczący Zespołu, 
2) Czerwińska Katarzyna - Członek Zespołu, 
3) Nawrot Eugeniusz - Członek Zespołu, 
4) Czekajło Michał - Członek Zespołu, 
5) Majzlik Henryk - Członek Zespołu. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/65/2011 w sprawie powołania 
zespołu do wyboru ławników na kadencj ę 2012 – 2015 (uchwała stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Czartowo – druk                
nr 68/11 (projekt stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że w związku z upływem,                          
w miesiącu sierpniu, kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Czartowo zarządza 
się  wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Czartowo. Jednocześnie dodał, że                 
w przerwie obrad sesji RM ustalono Zebranie wiejskie w/s wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej sołectwa Czartowo, które odbędzie się 15.07.br. g. 18:00 w domu 
obecnego sołtysa p. B. Bober.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/66/2011 w sprawie wyboru Sołtysa 
i Rady Sołeckiej sołectwa Czartowo  (uchwała stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu). 
Ad. 14 
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz jego ówczesnego najemcy – druk nr 69/11 (projekt stanowi załącznik nr 19                  
do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/67/2011 w sprawie wyra żenia 
zgody na odst ąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny lokalu 
mieszkalnego przy sprzeda ży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego 
ówczesnego najemcy (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 
Ad. 15 
Projekt uchwały w/s ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych – druk nr 70/11 (projekt stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu). 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że radni na Komisjach ustalili  
wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 
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działalność na terenie Gminy Drezdenko w zależności od obowiązującego dla 
danego roku minimalnego wynagrodzenia za pracę: 

1) od każdego wpisu żłobka – 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w roku dokonywania wpisu, 

2) od każdego wpisu klubu dziecięcego – 10% minimalnego wynagrodzenia               
za pracę obowiązującego w roku dokonywania wpisu – ustalanego                        
na zasadach i w trybie określonym w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę z uwzględnieniem ust. 2.  

Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/68/2011 w sprawie ustalenia 
wysoko ści opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieci ęcych  wraz                        
z proponowaną wyżej zmianą (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 16 
Projekt uchwały w/s przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami – druk nr 71/11 (projekt stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/69/2011 w sprawie przyj ęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dzieci ęcymi oraz dziennymi opiekunami  
(uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 
Ad. 17 
Projekt uchwały w/s desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji 
konkursowych na dyrektorów szkół Gminy Drezdenko – druk nr 72/11 (projekt 
stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
Radni zaproponowali następujących przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji 
konkursowych na dyrektorów szkół Gminy Drezdenko: 

1. R. Świekatowski 
2. K. Jaśków 
3. W. Ziętek.  

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wnioskował o zamknięcie listy kandydatów. 
Głosowanie w/s zamknięcia listy przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji 
konkursowych na dyrektorów szkół Gminy Drezdenko: „za” – 14, „przeciw” – 0, 
„wstrzym. się” – 0. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 3 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/70/2011 w sprawie desygnowania 
przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji konkursow ych na dyrektorów szkół 
Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). 
Ad. 18 
Projekt uchwały w/s zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy                
na prace remontowe w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gościmiu – 
druk nr 73/11 (projekt stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/71/2011 w sprawie zasad 
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udzielenia oraz wysoko ści dotacji z bud żetu Gminy na prace remontowe                   
w kościele pw. Niepokalanego Pocz ęcia NMP w Go ścimiu (uchwała stanowi 
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu). 
Ad. 19 
Projekt uchwały w/s zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy                   
na prace remontowe w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku 
– druk nr 74/11 (projekt stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/72/2011 w sprawie zasad 
udzielenia oraz wysoko ści dotacji z bud żetu Gminy na prace remontowe                             
w kościele pw. Naj świętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku  (uchwała stanowi 
załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 
Ad. 20 
Projekt uchwały w/s zmiany  uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 
rok – druk nr 75/11 (projekt stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 10 głosami „za”, przy 3 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/73/2011 w sprawie zmiany  
uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok  (uchwała stanowi 
załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 
Ad. 21 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Drezdenko – druk nr 76/11 (projekt stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 3 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/74/2011 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dre zdenko (uchwała stanowi 
załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). 
Ad. 22 
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 
nieruchomości – druk nr 77/11 (projekt stanowi załącznik nr 35 do niniejszego 
protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr IX/75/2011 w sprawie  wyra żenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy u życzenia nieruchomo ści (uchwała stanowi 
załącznik nr 36 do niniejszego protokołu). 
Ad. 23 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że dnia 10 czerwca br. 
uczestniczył w jubileuszu 15-lecia działalności Oddziału „Meprozet-Drezdenko”                     
w ramach „Holding – Zremb Gorzów” S.A., gdzie Rada Miejska w Drezdenku na jego 
ręce otrzymała serdeczne podziękowania za minione lata współpracy a także                    
za życzliwość i wsparcie (podziękowanie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego 
protokołu).     
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z prośbą o zorganizowanie pomocy finansowej 
wśród radnych dla, jak do tej pory jedynego Honorowego Obywatela Drezdenka, 
księdza Feliksa Popielewicza, wieloletniego proboszcza Drezdenka.                               
Dodał, że ks. F. Popielewicza obecnie zamieszkuje na Białorusi, gdzie sytuacja jest 
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tam dramatyczna. Brak żywności i podstawowych środków do życia. Taka pomoc od 
radnych była już realizowana w poprzednich latach. 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. W. Ziętek poprosiła o interwencję w ZDW               
w Zielonej Górze w sprawie ograniczenia prędkości na całym odcinku drogi                       
od Drezdenka do Zagórza, z uwagi na duże natężenie ruchu rowerowego i pieszego 
do miejscowości letniskowych w Zagórzu i Lubiewie położonych nad jeziorem 
Łubowo.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwróci się w tej sprawie                 
do ZDW w Zielonej Górze.  
Ad. 24 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i IX sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  
 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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