
Protokół  Nr XIII.2011 

z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 października 2011 roku 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XIII sesji Rady Miejskiej. 

Powitał zaproszonych gości Dyrektora Pana Tadeusza Kulczyka, Kierownik Panią Dorotę  

Mundry z Polskiego Górnictwa i Gazownictwa SA Oddział w Zielonej Górze, Burmistrza D-ka 

Pana Macieja Pietruszaka, Z-cę Burmistrza Pana Andrzeja Kozubaja, Sekretarza Gminy Pana 

Leszka Jaśków, Skarbnika Gminy Panią Aleksandrę Lachowicz, radnych ( lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu ) wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego 

w D-ku, kierowników jednostek gminnych, sołtysów  ( lista obecności stanowi załącznik nr 1 a 

do niniejszego protokołu ) oraz mieszkańców przybyłych na sesję. 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. 

1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 21 września 2011 roku. 

4. Stan realizacji Kopalni Ropy Naftowej i Gazu ziemnego Lubiatów, planowane terminy 

zakończenia inwestycji, funkcjonowanie zakładu oraz zabezpieczenie stosowane przy 

eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.  

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011-2012.   

6. Analiza oświadczeń majątkowych sporządzonych przez radnych Rady Miejskiej w 

Drezdenku.  

7. Analiza oświadczeń majątkowych sporządzonych przez zastępcę burmistrza, 

skarbnika i sekretarza gminy jak też  kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 

8. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. 

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.  



10.  Wydanie opinii w sprawie wniosku Pani Joanny Gulajew złożonego dnia 25.08.2011 

roku o umorzenie zaległego czynszu za lokal mieszkalny położony w miejscowości 

Drawiny.  

11. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 

rok – druk nr 93/11.   

12.  Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Drezdenko – druk nr 94/11.  

13.  Projekt uchwały w/s "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Drezdenko na lata 2011 – 2014, z perspektywą na lata 2015 - 2018" – druk nr 95/11. 

Materiały do wglądu w biurze Rady Miejskiej. 

14. Projekt uchwały w/s przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko – 

druk nr 96/11. Materiały do wglądu w biurze Rady Miejskiej. 

15.  Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – druk nr 97/11.   

16. Projekt uchwały w/s określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania – druk 

nr 98/11.  

17. Projekt uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2011-2014 – druk nr 99/11.  

18. Projekt uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do 

Sądu Rejonowego – druk nr 100/11. 

19. Projekt uchwały w/s wyboru ławników – druk nr 101/11.   

20. Projekt uchwały w/s określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – druk nr 102/11.   

  Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan poinformował,  że do porządku  

  obrad doszły dodatkowe 4 projekty uchwał. 

21.  Projekt uchwały w/s zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania                       

stypendiów sportowych – druk nr 103/11. 

22. Projekt uchwały w/s zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami  

               pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku 

               publicznego na rok 2011 – druk nr 104/11. 

         23. Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu 

                długoterminowego – druk nr 105/11. 



         24. Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu 

                długoterminowego – druk nr 106/11. 

        25. Wolne wnioski.  

26.  Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kołwzan poinformował, że pkt. 3  przyjęcie 

protokołu z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 21 września 2011 roku jest nie możliwy do 

zrealizowania z uwagi na to, że protokół nie został dokończony na dzisiejszą sesję. 

 Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad i jednogłośnie 15 - głosami ,, za ‘’ przyjęli 

porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. ( stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu ). 

Ad. 3 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze przedstawił  sprawozdanie 

z realizacji  rozpoczętej w 2004 roku budowy kopalni ropy naftowej i gazu, jej zakończenie 

oraz rozpoczęcie eksploatacji złóż, oparte na podstawie prezentacji multimedialnej ( 

prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu ). Poinformował, że budowa 

kopalni dobiega końca. Zostanie oddana do użytku wcześniej niż było zaplanowane. Na 

chwilę obecną położone  zostało 150 km gazociągów. Zostały do wykonania prace związane z 

wykańczaniem obiektów pod kątem technologicznym. Koszt budowy kopalni to ok. 1,5 mld 

złotych. Jeżeli nie będzie żadnych problemów związanych z budową kopalni to przewidziany 

termin rozpoczęcia wydobycia ropy naftowej i gazu to III kwartał 2012 roku. Budowana 

kopalnia znajduje sie na terenie Lubiatowa, Grotowa i Międzychodu. Na granicy 

województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Wydobyte złoża będą transportowane do 

Głównego Ośrodka Centralnego kopalni, który będzie mieścił się w Lubiatowie na terenie 

gminy Drezdenko. Na terenie gminy Drezdenko znajdują się zasoby złóż ponad 7 mld m³ gazu 

ziemnego i ok. 28 mln ton ropy. Z których uda się wydobyć ok. 1,8 mld m³ gazu ziemnego i 

ok. 5,5 mln ton ropy naftowej. Poinformował, że ilości wydobycia złóż są wyliczane 

matematycznie i mogą ulec  zmianie mogą być większe lub mniejsze. Do budżetu Gminy od 

2004 r. wpływają podatki od nieruchomości. 

( Radny Rady Miejskiej p. Krzysztof Siuda opuścił posiedzenie sesji  Rady Miejskiej w 

Drezdenku ) 



Radny Rady Miejskiej J. Skrzypczyński wniósł zapytania: 

Ile osób bez odpowiedniego przeszkolenia merytorycznego i technicznego zostanie 

zatrudnionych z terenu Gminy D-ko? 

Czy jest planowana współpraca PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze pomiędzy jednostkami 

OSP  oraz zaopatrzenie jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny w celu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego kopalni? 

Na ile lat prognozowana jest działalność kopalni? 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że przy 

zatrudnieniu osób do pracy w kopalni nie bierze się pod uwagę miejsca zamieszkania lecz 

odpowiednie kwalifikacje, które są wymagane na poszczególne stanowiska w kopalni. 

Przyjmowane są osoby z terenu Gminy D-ko. Jednocześnie dodał, że są zatrudniane osoby 

bez wymaganych uprawnień, które są przeszkalane na poszczególne stanowiska. Pracownicy, 

którzy nabyli kwalifikacje zostają oddelegowani ze starych kopalń na nowe obiekty. 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że przy 

wyeksploatowaniu 10% zasobów można ustalić jaka jest rzeczywista wielkość zasobów złoż. 

Przewidziana jest działalność kopalni na kilkanaście lat od 15 -25. Jeżeli będzie taka 

możliwość to sukcesywnie będą odkrywane inne złoża, które będą podłączane do 

istniejących urządzeń technologicznych. Najistotniejsza jest instalacja kopalni poprzez 

doprowadzenie i podłączenie do  niej rurociągów. Jednocześnie dodał, że posiadają złoża, 

które są eksploatowane 40 lat ( rejon Kamienia Pomorskiego ). Początkowo produkcja z 

jednego odwiertu wynosiła ponad 1000 ton na chwilę obecną produkcja z jednego odwiertu 

wynosi 20 ton. Ilość zatrudnionych ludzi zależy od wielkości wydobycia złóż. Jeżeli wielkość 

wydobycia złóż maleje to stopniowo maleje ilość zatrudnionych ludzi odpowiednio do 

produkcji. 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że 

współpracują z zawodowymi strażami pożarowymi. Jednocześnie dodał, że były wstępnie 

uzgadniane procedury dotyczące planu obrony przeciwpożarowej. Na wniosek Straży 

Pożarnej wyposażają je w sprzęt  specjalistyczny wówczas kiedy jest taka potrzeba. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Waldemar Kupczak wniósł zapytania: 

 Jakim transportem będzie ekspediowana ropa i gaz? 

Jakie złoża będą wywożone transportem samochodowym? 

Jakimi trasami przejazdu będzie przewożona siarka? 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że ropa 

będzie przepompowywana  rurociągiem do Terminalu Ekspedycyjnego Wierzbno. Gaz 

ziemny będzie przesyłany gazociągiem do MG Kłodawy. Jednocześnie dodał, że siarka płynna 



będzie wywożona specjalnymi cysternami samochodowymi, która w stanie płynnym będzie 

wypompowywana na cysterny kolejowe w Wierzbnie. 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że znana 

jest trasa, którymi będzie przewożona siarka ale nie posiada informacji na ten temat. Trasy 

przejazdu przez, które będzie przewożona siarka uzgadniane są z obowiązującymi 

procedurami. Ładunek jest określonej klasy i podlega odpowiednim formalnością do 

załatwienia. 

Radny Rady Miejskiej p. Karol Chyba wniósł zapytania: 

Jaka ilość złóż ropy naftowej  znajduje się na terenie kopalni i czy są one niezależne od 

siebie? 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że na 

terenie kopalni znajdują się trzy złoża ropy naftowej. Prawdopodobnie złoża znajdujące się 

na terenie Lubiatowa i Sowiej Góry połączone są ze sobą poprzez wodę podścielającą.  

Czy wydobycie z trzech  złóż ropy naftowej  będzie  odbywało się jednocześnie? 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że 

największe problemy z wydobyciem złóż ropy naftowej będą na terenie Grotowa. Znajdujące 

się tam złoża ropy naftowej są wysoko parafinowe. W związku z tym potrzebna będzie 

dobudowa dodatkowych instalacji do wydobycia złóż ropy. Z uwagi na złe warunki 

eksploatacyjne wydobycie złóż ropy naftowej może się opóźnić.  

Na jakim poziomie wynosiło początkowe wydobycie złóż ropy naftowej w kopalni Dębnie? 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że 

początkowe wydobycie złóż ropy naftowej wynosiło od 1300  do 1500 ton. 

Na jakim poziomie wynosić będzie początkowe wydobycie złóż ropy naftowej w kopalni 

Lubiatów? 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że 

początkowa  ilość wydobycia złóż ropy  to 1000 - 1100 ton. 

Przewodniczący Komisji Oświaty … p. Krzysztof Jasków wystąpił z zapytaniem: 

Co stanie się z kopalnią w Lubiatowie po jej wyeksploatowaniu? 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że zgodnie 

z prawem górniczym i geologicznym kopalnie należy zlikwidować. Jednocześnie dodał, że 

tereny wyeksploatowane po byłych kopalniach powracają do życia  i pokryte są roślinnością. 

Radny Rady Miejskiej p. Michał Czekajło wniósł zapytania: 



Ile osób będzie zatrudnionych w kopalni Lubiatów z terenu Gminy D-ko? 

Na jakiej głębokości będą eksploatowane złoża ropy naftowej w kopalni Lubiatów? 

 Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że 

głębokość eksploatowanych złóż ropy naftowej to 3100 - 3200  m. Przewidywana ilość 

zatrudnionych z terenu Gminy D-ko do pracy w kopalni to ponad 80 osób. Jednocześnie 

dodał, że likwidowany jest Ośrodek z Karlina, który jest przenoszony do Ośrodka Centralnego 

w Lubiatowie. Ośrodek z Karlina będzie zarządzał całym wydobyciem w północnej części 

Polski. 

Radny Rady Miejskiej p. Radosław Świekatowski wystąpił z zapytaniem: 

Czy wykonane odwierty na terenie kopalni nie będą zagrażały skażeniu wód gruntowych i 

głębinowych ? 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że wierci 

się otwór do zalegania złoża z relatywnie dużą średnicą od 30 – 50 m  w zależności od 

zalegania wód powierzchniowych i głębinowych po to by umieścić w tym miejscu kolumnę 

rur okładzinowych o mniejszej średnicy. Odizolowuje się tzw. otoczenie powstałe między 

wiertłem a gruntem przez wypełnienie szczelnie cementem. Ponownie wierci się otwór 

głębiej od 300 – 800 m wiertłem mniejszej średnicy. Umieszcza się w tym miejscu następną 

kolumnę rur okładzinowych i wypełnia się tzw. powstałe otoczenie szczelnie cementem, po 

to aby odizolować następne warstwy gruntu. Należy umieścić minimum trzy kolumny rur 

okładzinowych aby dowiercić się do źródła złoża. Proces należy powtórzyć minimum trzy razy 

aby dowiercić się do źródła złoża. Umieszczane w otworze kolumny rur okładzinowych 

dobierane są do odpowiedniej głębokości i wytrzymałości oraz wypełnienie szczelne 

cementem tzw. powstałego otoczenia  gwarantuje izolację, która chroni przed ewentualnym 

skażeniem gruntu i wód. 

Radny Rady Miejskiej p. Karol Chyba wniósł zapytania: 

Czy koszty wydobycia złóż w kopalni Lubiatów są wysokie w porównaniu z innymi 

działającymi kopalniami? 

Czy istnieje ryzyko zamknięcia kopalni Lubiatów za rok lub 2 lata w wyniku wysokich kosztów 

wydobycia w przypadku gdyby rząd podpisał intratny kontrakt z Rosjanami w sprawie 

dostawy gazu i ropy? 

Pan Dyrektor Tadeusz Kulczyk PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze poinformował, że cena 

gazu jest ceną wewnętrzną wydobycia krajowego. Cena gazu krajowego obniża cenę gazu w 

Polsce. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze rocznie produkuje 3 mld m³. Koszty wydobycia 

gazu są tańsze od zysków wydobycia i kształtują się różnie w latach od 8% - 12%. Ilość gazu, 

która będzie wydobywana nie ma większego znaczenia dla produkcji  PGNiG SA Oddział w 

Zielonej Górze i krajowej. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze jest konkurencyjny dla ceny 



gazu i ropy naftowej na rynku, w związku z tym nie ma powodów do obaw aby kopalnia 

została zamknięta. Poinformował, że są problemy z wydobyciem ropy naftowej na południu 

Polski. Wydobycie ropy naftowej jest bardzo niskie i stanowi 10%. Koszty stałe i pozostałe 

koszty , które kopalnia ponosi za wydobycie są wysokie. Kopalnia mimo ponoszonych 

wysokich kosztów dalej funkcjonuje. Jeżeli w przyszłości koszty wydobycia przekroczą zyski 

wydobycia nie będzie to opłacalne. Problem ten rozwiązać można przez ograniczenie 

kosztów wydobycia lub zwiększenie produkcji wydobycia. Ilość wydobycia i zyski utrzymują 

się na poziomie światowej gospodarki. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze ropę naftową 

sprzedaje po cenach giełdy światowego. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze ma za zadanie 

utrzymania na niskim poziomie kosztów wydobycia złóż tak aby nie przekroczyły zysków 

wydobycia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan podziękował za przybycie Panu 

Dyrektorowi Tadeuszowi Kulczykowi i Pani Kierownik Dorocie Mundry z PGNiG SA Oddział w 

Zielonej Górze. Poinformował, że następne spotkanie z Panem Dyrektorem jest przewidziane 

na koniec budowy kopalni w Lubiatowie.  

Ad 4. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

informację z oceną o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011-2012 w celu 

zapoznania się ( informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu ). Jednocześnie 

dodał, że informacja była przedstawiana przez Dyrektor Panią Ewę Pręt Miejsko- Gminnego 

Zespołu Oświaty w Drezdenku na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Radni 

zadawali pytania na które wyczerpująco odpowiadała Pani Dyrektor.   

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad 5. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan poinformował, że zgodnie z wymogiem art. 

24h ust 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym radni otrzymali kopię 

informacji od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drezdenku z wyszczególnieniem osób, w 

oświadczeniach których zostały stwierdzone nieprawidłowości, wraz z określeniem ich 

rodzaju. Z uwagi na ich charakter oraz przedstawione wyniki mojej analizy nie przewiduję 

wystąpienia do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o przeprowadzenie 

kontroli. Poprosił radnych aby dokument zatrzymali gdyż posłuży im jako pomoc przy 

sporządzaniu oświadczeń majątkowych w roku przyszłym. ( dokument stanowi załącznik nr 5 

do niniejszego protokołu)  

Radni nie wnieśli uwag. 

 Ad 6. 



Sekretarz Gminy p. Leszek Jaśków poinformował, że zgodnie z wymogiem art. 24h ust 12 

ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym osoba , która przyjmuje oświadczenia 

majątkowe jest zobowiązana do ich analizy i do przekazania po 1 egzemplarzu do Urzędów 

Skarbowych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób składających 

oświadczenie. Pan Burmistrz wykonał obowiązek wobec zastępcy burmistrza , skarbnika, 

sekretarza gminy jak też kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wydające 

decyzje administracyjne. Dodał, że radni otrzymali w załączeniu wnioski i dokonaną analizę 

stwierdzonych nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych. Z uwagi na 

charakter stwierdzonych w oświadczeniach nieprawidłowości Burmistrz Drezdenka nie 

przewiduje wystąpienia do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli. ( dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu ) 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad 7. 

Radny Rady Miejskiej p. Michał Czekajło wniósł wnioski w sprawie: 

- prośba o wyrównanie nawierzchni ulicy Okrężnej  w Drezdenku, 

- prośba o zaproszenie prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj. na następną 

sesję Rady Miejskiej w sprawie braku dojazdu dla samochodów ( np.: karetek, policji )do 

poszczególnych budynków na osiedlu Mickiewicza i Kopernika w Drezdenku, 

- prośba o wystosowanie pisma do Polskich Kolei Państwowych w Szczecinie z zapytaniem, 

kiedy zamierzają przeprowadzić remont nawierzchni przejazdów kolejowych znajdujących się 

w Nowym Drezdenku i Radowie, 

- prośba o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie 

zmiany sygnalizacji świateł migających żółtych z godz. 23:00 na godzinę wcześniejszą. 

Przewodniczący Komisji Oświaty …p. Krzysztof Jaśków wniósł wnioski w sprawie: 

- prośba o uzupełnienie ubytków w nawierzchni znajdującej się na ul. Ogrodowej w 

Drezdenku, 

- prośba o poprawę stanu masy położonej na chodniku na moście na ul. Ogrodowej w 

Drezdenku, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa przechodnią. Jednocześnie dodał, że 

masa  ( koloru czerwonego ) znajdująca się na tym odcinku w trakcie opadów deszczu, śniegu 

lub przymrozków jest bardzo ślizga i zagraża bezpieczeństwu przechodniom. 

Radny Rady Miejskiej p. Karol Chyba wniósł wnioski w sprawie: 

- prośba o budowę odpływu przy posesji p. Sierszuły na ul. Podgórnej w Drezdenku, z uwagi 

na fakt powtarzającego się zalewania wodą deszczową posesji, 



- prośba o naprawę nawierzchni znajdującej się na ul. Krótkiej ( w pobliżu kościoła ) w 

Drezdenku, z uwagi na pojawienie się na tym odcinku nawierzchni pęknięć, 

Sołtys wsi Lubiatowa p. Danuta Saj wystąpiła z wnioskiem o zaniechanie spotkań Pana 

Burmistrza z sołtysami w sprawie omówienia i rozwiązania problemów wsi przed 

posiedzeniem sesji Rady Miejskiej. 

 

Sołtys wsi Drawiny p. Czesław Binkowski zarzucił Panu Burmistrzowi fakt, że umarza 

zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie p. Joanny Gulajew zamieszkałej w m. Drawiny. 

Natomiast w budżecie Gminy brakuje środków finansowych na bieżące wydatki.  

Radny Rady Miejskiej p. Radosław Świekatowski wniósł zapytania i wniosek w sprawie: 

Czy zostanie zakończona budowa nawierzchni znajdującej się na ul. Okrężnej w Drezdenku 

do końca br. ? 

Prośba o ustawienie barierek na przejściu znajdującym się na ul. Dąbrowskiej ( boczne 

przejście pomiędzy blokami wybudowanymi przez Zakład Budowlany Antczaka Spółka Jawna) 

w celu uniemożliwienia przejścia i zapewnienia bezpieczeństwa przechodniom. 

Czy Gmina jest zainteresowana budową elektrowni wiatrowych na terenie Gminy 

Drezdenko? 

Czy Gmina podejmowała decyzje w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie 

Gminy Drezdenko? 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Waldemar Kupczak wniósł wniosek w sprawie: 

- prośba o wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg znajdujących się na ul. Kowalskiej i 

Nadrzecznej w m. Trzebicz 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Włodzimierz Zarzyński wniósł zapytanie w 

sprawie: 

Na jakim etapie jest realizowana budowa wodociągu w m. Czartowo? 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan wniósł wnioski w sprawie: 

- prośba o uzupełnienie ubytków w nawierzchni znajdującej się na ul. Mickiewicza w 

Drezdenku ( przy ogródkach działkowych ), 

- prośba o dokonanie przeglądu uszkodzonych chodników znajdujących  się na terenie miasta 

Drezdenka, 

- prośba o zabezpieczenie odkrytej studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na chodniku ( na 

rogu ) ul. Mickiewicza i Milickiej w Drezdenku, 



- prośba o wystosowanie pisma do Telekomunikacji Polskiej SA w sprawie przeprowadzenia 

przeglądu urządzeń naziemnych i słupów telekomunikacyjnych jakie posiadają na terenie 

Gminy Drezdenko. Jednocześnie poinformował, że stan urządzeń i słupów 

telekomunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Drezdenko jest bardzo zły. W 

związku w tym faktem stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. 

Ad 8. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że na bieżące remonty dróg Gmina 

nie posiada środków finansowych w budżecie. Dodał, że pracownicy Urzędu Miejskiego 

pojadą ocenić stan nawierzchni drogi ul. Okrężnej. Jeżeli stwierdzą , że stan drogi jest w 

bardzo złym stanie i wymaga pilnego remontu to będą podejmowane działania w tej 

sprawie. Brak środków w budżecie Gminy powoduje iż tylko bardzo pilne przypadki będą 

realizowane. Wniosek przyjął jako postulat. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak skierował się z prośba do Pana Przewodniczącego 

Rady Miejskiej o wystosowanie pisma celem zaproszenia Pana Prezesa Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj. na przyszłe posiedzenie sesji Rady Miejskiej w celu 

omówienia braku dojazdu dla samochodów ( np.: karetek, policji ) do poszczególnych 

budynków na osiedlu Mickiewicza i Kopernika w Drezdenku. Wniosek przyjął jako postulat. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że w sprawie przeprowadzenia 

remontu nawierzchni przejazdów kolejowych znajdujących się w Nowym Drezdenku i 

Radowie zostanie wystosowane odpowiednie pismo do Polskich Kolei Państwowych w 

Szczecinie. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że w sprawie zmiany sygnalizacji 

świateł migających żółtych z godz. 23:00 na godzinę wcześniejszą zostanie wystosowane 

pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Zielonej Górze w sprawie przyspieszenia 

odpowiedzi na pismo, które w tej sprawie było wcześniej wystosowane. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że w sprawie uzupełnienia ubytków 

w nawierzchni znajdującej się na ul. Ogrodowej w Drezdenku zostanie dokonana ocena stanu 

ubytków w nawierzchni ulicy. Jeżeli okaże się , że ubytki są bardzo duże i wymagają pilnego 

remontu to będą podejmowane działania w tej sprawie w miarę możliwości finansowych. 

Wniosek potraktował jako postulat. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że w sprawie poprawy stanu masy 

położonej na chodniku na moście na ul. Ogrodowej w Drezdenku zostanie przeprowadzona 

analiza co jest przyczyną śliskiej nawierzchni i podejmą odpowiednie działania w tej sprawie 

w miarę możliwości finansowych. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że sprawa budowy odpływu przy 

posesji p. Sierszuły na ul. Podgórnej w Drezdenku nie będzie realizowana w br. z uwagi na 



brak środków finansowych, które pochodzą z zakresu remontu dróg. Sprawa zostanie 

rozwiązana zgodnie ze sporządzoną dokumentacją na wykonanie odwodnienia całego rejonu 

wraz z terenem rz. Noteci. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że brak jest środków finansowych 

w budżecie Gminy na remonty bieżące dróg. Przyjął wniosek w sprawie naprawy nawierzchni 

znajdującej się na ul. Krótkiej ( w pobliżu kościoła ) w Drezdenku jako postulat. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że spotkania przed posiedzeniem 

sesji Rady Miejskiej są organizowane na wniosek sołtysów. Obecność na spotkaniach nie jest 

obowiązkowa. Sołtysi wnioski i problemy wsi mogą zgłaszać na posiedzeniu sesji Rady 

Miejskiej w ramach wniosków i interpelacji radnych i sołtysów z którymi radni się zapoznają. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że na rok obecny budowa ulicy 

Okrężnej w Drezdenku została zakończona i będzie kontynuowana wraz z ulicą Lipową w 

przyszłym roku z uwagi na fakt , że wykonawca nie jest w stanie skredytować inwestycji. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że w sprawie zapewnienia stanu 

bezpieczeństwa przechodniom na przejściu znajdującym się na  ul. Dąbrowskiej zostaną 

ustawione barierki. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że w sprawie budowy elektrowni 

wiatrowych na terenie Gminy Drezdenko odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy 

zajmującej się administrowaniem wiatraków. Firma dokonała stosownych pomiarów, które 

wykazały, że warunki wiatrowe na terenie Gminy Drezdenko pozwalają na około 4 wiatraki. 

Aby inwestycja była opłacalna, musiałoby powstać około 20 wiatraków. Dochód dla Gminy 

Drezdenko z 1 wiatraka to od 40.000 do 50.000 tys. łącznie ok. 1 mln zł. Jest to inwestycja 

bardzo kosztowna. Realizacja inwestycji jest nieopłacalna dla firmy z uwagi na 

nieodpowiednie warunki wiatrowe. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że Gmina nie posiada środków w 

budżecie Gminy na wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg znajdujących się na ul. 

Kowalskiej i Nadrzecznej w m. Trzebicz. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że do 17 listopada br. zostanie 

złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę wodociągu w m. 

Czartowo.  

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że w sprawie uzupełnienia ubytków 

w nawierzchni znajdującej się na ul. Mickiewicza w Drezdenku ( przy ogródkach działkowych 

) ocenią stan nawierzchni i jeżeli okaże się, że jest bardzo zły będą podejmowane działania w 

tej sprawie  w miarę możliwości finansowych. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że Gmina nie posiada środków 

finansowych na doraźne remonty. Pracownicy dokonają przeglądu uszkodzonych  chodników 



znajdujących się na terenie miasta Drezdenka i ocenią ich stan. Jeżeli stwierdzą , że niektóre 

z nich są w bardzo złym stanie i wymagają pilnego remontu to będą podejmowane działania 

w tej sprawie w miarę możliwości finansowych.  

 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że w sprawie zabezpieczenia 

odkrytej studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na chodniku ( na rogu ) ul. Mickiewicza i 

Milickiej w Drezdenku pracownicy pojadą ocenić stan niebezpieczeństwa. Zostaną podjęte 

działania w tej sprawie w miarę możliwości finansowych. 

 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że zostanie wystosowane pismo do 

Telekomunikacji Polskiej SA w sprawie przeprowadzenia przeglądu urządzeń naziemnych i 

słupów telekomunikacyjnych jakie posiadają na terenie Gminy Drezdenko. Jednocześnie 

dodał, że pismo zostanie tak sformułowane żeby byli zobligowani do udzielenia odpowiedzi. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że Gmina umarza zaległości z tytułu 

czynszu za mieszkanie w uzasadnionych przypadkach. Osoba, która składa wniosek o 

umorzenie czynszu za mieszkanie  musi udokumentować  swoją sytuację materialną i 

finansowa. Jeżeli wnioskodawca kwalifikuje się do udzielenia pomocy to Gmina jej udziela. 

Ad 9. 

Wydanie opinii w sprawie wniosku Pani Joanny Gulajew złożonego dnia 25.08.2011 roku o 

umorzenie zaległego czynszu za lokal mieszkalny położony w miejscowości Drawiny.  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 6 głosami ,,za’’ przy 3 ,, przeciwnych’’ oraz 5 ,, 

wstrzymał się’’ zaopiniowała pozytywnie wniosek Pani Joanny Gulajew o umorzenie 

zaległego czynszu za lokal mieszkalny położony w miejscowości Drawiny ( wniosek stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok – 

druk nr 93/11 ( projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu ). 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się’’ podjęła uchwałę Nr XIII/91/2011 w/s  zmiany uchwały budżetowej Miasta i 

Gminy Drezdenko na 2011 ( uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 



 

Ad 11. 

Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko – 

druk nr 94/11 ( projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu ). 

 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/92/2011 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko ( uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad 12. 

Projekt uchwały w/s "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na 

lata 2011 – 2014, z perspektywą na lata 2015 - 2018" – druk nr 95/11 ( projekt stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu ). 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/93/2011 w/s "Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2011 – 2014, z perspektywą na lata 2015 - 2018" ( 

uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad 13. 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko – druk nr 

96/11 ( projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu ).  

Radny Rady Miejskiej p. Włodzimierz Sapór wniósł zapytania: 

1. Czy będzie prowadzona segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Drezdenko przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Drezdenku? 

2. Czy będzie budowana nowa kwatera na składowanie odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Drezdenko? 

Dyrektor PGKiM Sp. z o.o. p. Dariusz Kopka poinformował, że pierwsza kwatera na 

składowanie odpadów komunalnych Gminy D-ko jest wyłączona z eksploatacji z 



uwagi na brak miejsca do składowania odpadów komunalnych dla której opracowuje 

się plan rekultywacji gospodarki. Dopuszczona do eksploatacji jest druga kwatera, 

która składa się z trzech kwater. Gmina Drezdenko do 2019 roku ma zapewnioną 

kwaterę na składowanie odpadów komunalnych jeżeli przez okres tych lat nie wejdą 

przepisy, które zabronią eksploatować składowisko. Kwatera na składowanie  

odpadów  komunalnych znajduje się po byłym torowisku żwiru na  terenie należącym 

do Lasów Państwowych, które zostało oddane do eksploatacji w 1992 roku. Obecne 

składowisko odpadów jest znacznie więcej eksploatowane niż było zakładane i nie ma 

możliwości budowy nowej kwatery z uwagi na brak miejsca. Plan Gospodarki 

Odpadami nie przewiduje budowy nowych kwater na składowanie odpadów 

komunalnych. Prawo Unijne i Polskie określa, że utylizacji dokonuje się poprzez 

odzysk i segregację a składowanie dotyczy pozostałego balastu. PGKiM Sp. z o.o.  do 

2019 roku musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie badania gazu, pomiarów, 

posiadania składu morfologicznego. Jednocześnie poinformował, że gdyby w 2012 

roku PGKiM Sp. z o.o. nie wygrał przetargu na administrowanie odpadami to będzie 

możliwość wywożenia odpadów komunalnych z terenu Gminy Drezdenko przez inne 

firmy, na obecne składowisko odpadów. Jeżeli nie wejdzie ustawa, że odpady będą 

musiały być poddane utylizacji w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. 

Dyrektor PGKiM Sp. z o.o. p. Dariusz Kopka poinformował, że segregacja odpadów na 

terenie Gminy Drezdenko jest przeprowadzana w bardzo ograniczonym zakresie z 

uwagi na fakt, że  jest niedochodowa i przynosi straty. PGKiM Sp. z o.o. 01.12.2011 

roku podpisuje umowę w sprawie segregacji odpadów z Firmą Ragn-Sels Polska Sp. z 

o.o. w Starym Kurowie. Odpady komunalne będą wożone do Firmy Ragn-Sels Polska 

Sp. z o.o.  w Starym Kurowie i segregowane. Gmina Drezdenko pod koniec 2012 roku 

przejmie administrowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym faktem ciężko 

będzie PGKiM Sp. z o.o. wygrać przetarg z uwagi na  nałożone wymagania ustawowe, 

które należy spełnić. 

Radny Rady Miejskiej p. W. Sapór wniósł zapytanie: 

Czy w budżecie Gminy D-ko na rok 2012 są ujęte środki na usuwanie azbest? 

Jednocześnie poinformował, że w marcu 2011 roku został przyjęty Program usuwania 

azbestu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  refunduje w całości kwotę, którą 

Gmina wyasygnowałaby. 



Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że w planie wydatków na rok 2012 

referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska są ujęte środki na usuwanie azbestu. 

Kwota przeznaczona na ten cel wynika z ustalonego budżetu na rok 2012. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej p. Michał Czekajło wniósł zapytania: 

Ile wynoszą opłaty za cztery pojemniki wywozu odpadów niesegregowanych? 

Ile wynoszą opłaty za trzy pojemniki wywozu odpadów segregowanych i jednego pojemnika 

niesegregowanego? 

Dyrektor PGKiM Sp. z o.o. p. Dariusz Kopka poinformował, że segregacja odpadów jest 

droższym sposobem utylizacji od składowania. Godzina pracy samochodu specjalistycznego 

do wywozu odpadów komunalnych kosztuje 120, 00 zł, tj. jedna minuta pracy samochodu 

kosztuje 2,00 zł. PGKiM Sp. z o.o. ma obowiązek umożliwić mieszkańcom Gminy segregację 

odpadów przez dostarczenie odpowiednich worków i pojemników. Mieszkańcy wstępnie 

segregują odpady komunalne, które PGKiM Sp. z o.o. odbiera. Następnie odpady są 

poddawane dalszemu procesowi segregacji na składowisku odpadów. Pracownicy muszą 

odpady posegregować, porozkręcać, powyrzucać niepotrzebne części a następnie 

poprasować. Proces segregacji powoduje , że koszt wywozu odpadów staje się drogi. Odpady 

niesegregowane wywożone są jeden raz i składowane za, które  PGKiM Sp. z o.o. uiszcza 

opłatę marszałkowską w wysokości 100,00 zł za 1 tonę. Natomiast odpady segregowane 

wywożone są dwa razy na składowisko i segregowane za , które  PGKiM Sp. z o.o. nie wnosi 

opłaty marszałkowskiej. Jednocześnie dodał, że z terenu całej Gminy Drezdenko można 

zebrać około pół tony plastiku, którego można sprzedać. Kosz posegregowanego plastiku 

kosztuje około 5,00 zł. Wkład pracy jest duży, że nie zwraca poniesionych nakładów. Dlatego 

najtańszym sposobem utylizacji odpadów jest składowanie. W br. redukcja odpadów na 

składowisku wyniosła 75%. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/94/2011 w/s przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Drezdenko ( uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu ). 

 

Ad 14. 

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – druk nr 97/11 ( projekt 

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu ). 



Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/95/2011 w/s wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości ( uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad 15. 

Projekt uchwały w/s określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania – druk nr 98/11  ( projekt 

stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu ). 

 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/96/2011 w/s określenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego 

funkcjonowania ( uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad 16. 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2011-2014 – druk nr 99/11 ( projekt stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu ). 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/97/2011 w/s przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014 ( uchwała stanowi załącznik nr 21 

do niniejszego protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad 17. 

Projekt uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu 

Rejonowego – druk nr 100/11 ( projekt stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu ). 

Sekretarz Gminy p. Leszek Jaśków poinformował,  że głosowanie w wyborach na ławników 

do Sądu Rejonowego  zostanie przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną wybraną spośród 

radnych. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Głosowanie 

odbywa się poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, według listy 



obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności Komisji 

Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania. Podczas głosowania radni mają 

zapewnione miejsce, które umożliwia tajne dokonanie wyboru kandydatów na kartach do 

głosowania i wrzucenia karty do urny. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna 

ustala wyniki głosowania i sporządza protokół z wyborów, który przedstawia Radzie 

Miejskiej. Rada Miejska podejmuje stosowną uchwałę.  

Sekretarz Gminy p. Leszek Jaśków poinformował, że wzór karty do głosowania jest załączony 

do projektu uchwały. Karta do głosowania jest przygotowana dla dwóch kandydatów. Na 

karcie do głosowania obok każdego nazwiska kandydatów, znajdują się dwie kratki nad 

wyrazem ,, tak ’’ i nad wyrazem ,, nie ‘’. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy 

nazwisku każdego kandydata znaku ,, x ’’ w kratce obok wyrazu ,, tak ’’ odpowiadając się w 

ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu ,, nie ’’ odpowiadając się w ten sposób 

przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika. Kandydat, który uzyska więcej głosów na ,, 

tak ’’ niż na ,, nie ’’ zostaje wybrany na ławnika. Kandydat, który uzyska więcej głosów na ,, 

nie ’’ niż na ,, tak ‘’ to nie zostaje wybrany. W przypadku gdyby było więcej kandydatów 

ustawa przewiduje inny sposób głosowana tak jak w wyborach powszechnych, wybrani 

zostali by ci kandydaci, którzy uzyskali by największą liczbę głosów. Zasada ważności głosów 

w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego jest taka sama jak w wyborach 

powszechnych. Głosy nieważne są jeżeli radny na karcie do głosowania postawi przy 

nazwisku  kandydata  znak ,, x ‘’ jednocześnie w kratce nad wyrazem ,, tak ‘’, jak i w kratce 

nad wyrazem ,, nie ‘’. Nie postawi przy nazwisku kandydata znaku ,, x ‘’ w kratce ani nad 

wyrazem ,, tak ‘’ ani nad wyrazem ,, nie ‘’. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy rozróżnienie 

nieważnych głosów i kart od ważnych. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisje 

Skrutacyjną są kartami nieważnymi. Karty częściowo lub całkowicie przedarte Komisja 

Skrutacyjna nie bierze pod uwagę tak jakby jej nie było. Komisja Skrutacyjna sporządza 

protokół w którym odnotowuje wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik 

głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się 

do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzenia 

protokołu. 

 

 



Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/98/2011 w/s ustalenia regulaminu głosowania w 

wyborach ławników do Sądu Rejonowego ( uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad 18. 

Projekt uchwały w/s wyboru ławników – druk nr 101/11 ( projekt stanowi załącznik nr 24 do 

niniejszego protokołu ). 

Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną w sprawie przeprowadzenia wyboru ławników 

do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, w skład której weszli Przewodniczący p. 

Waldemar Kupczak, członkowie p. Włodzimierz Zarzyński i  p. Karol Chyba. 

Przewodniczący Komisji Oświaty …p. Krzysztof Jaśków przedstawił opinię Zespołu do spraw 

wyborów ławników na kadencję 2012 – 2015 ( opinia stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 

protokołu ). Zespół do spraw wyborów ławników na kadencję 2012 – 2015 zapoznał się z 

dokumentacją związaną z procedurą zgłaszania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego. 

Do Rady Miejskiej wpłynęły zgłoszenia pięciu osób. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów 

przez kandydatów na ławników Komisja do spraw wyborów ławników stwierdziła, że trzech 

kandydatów nie spełnia wymagań formalnych i nie kwalifikują się. Pozostałe dwie osoby 

spełniają wymagania formalne. W związku z tym faktem Komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała kandydatury  p. Stefani Pawlak i p. Bogumiły Kubiś. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wśród radnych głosowanie w formie tajnej.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Waldemar Kupczak przedstawił Protokół z ustalenia 

wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego sporządzony na Sesji w 

dniu 25 października 2011 r. na kadencję od 2012 r. do 2015 r. ( protokół stanowi załącznik 

nr 26 do niniejszego protokołu ). W wyniku głosowania na ławników wybrano p. Stefanie 

Pawlak i Bogumiłę Kubiś. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/99/2011 w/s wyboru ławników z uzupełnieniem 

zapisu nazwisk ławników p. Stefani Pawlak i p. Bogumiły Kubiś w § 1 ( uchwała stanowi 

załącznik nr 27 do niniejszego protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad 19. 



Projekt uchwały w/s określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – druk nr 102/11 ( projekt stanowi 

załącznik nr 28 do niniejszego protokołu ). 

  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/100/2011 w/s określenia wzorów formularzy 

obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku 

leśnego ( uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad 20. 

Projekt uchwały w/s zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 

sportowych – druk nr 103/11 ( projekt stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu ). 

Radny p. Włodzimierz Sapór wprowadził zmianę w projekcie uchwały polegającą na 

wprowadzeniu dodatkowego zapisu  w § 4, pkt 1 ,, …2) stypendium  może być przyznane 

także zawodnikowi, który stale zamieszkuje  na terenie Gminy Drezdenko i jest członkiem 

klubu niemającego siedziby w Gminie Drezdenko pod warunkiem, że w Gminie Drezdenko 

nie ma sekcji dyscypliny którą uprawia,… ‘’ 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ zaopiniowała pozytywnie zmianę w projekcie uchwały polegającą na 

wprowadzeniu dodatkowego zapisu w § 4, pkt 1 ,, …2) stypendium  może być przyznane 

także zawodnikowi, który stale zamieszkuje  na terenie Gminy Drezdenko i jest członkiem 

klubu niemającego siedziby w Gminie Drezdenko pod warunkiem, że w Gminie Drezdenko 

nie ma sekcji dyscypliny którą uprawia,… ‘’ 

 

 
Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/101/2011 w/s zasad i trybu przyznawania, 

wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych wraz z wprowadzoną zmianą ( uchwała 

stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 



Ad 21. 

Projekt uchwały w/s zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2011 – druk 

nr 104/11 ( projekt stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu ). 

 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/102/2011 w/s zmiany rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować 

zadania pożytku publicznego na rok 2011 ( uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego 

protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad 22. 

Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 

druk nr 105/11 ( projekt stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu ). 

 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/103/2011 w/s zmiany w uchwale dotyczącej 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego 

protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad 23. 

Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 

druk nr 106/11 ( projekt stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu ). 

 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych - 14 głosami ,,za’’ przy 0 ,, przeciwnych’’ oraz 0 ,, 

wstrzymał się ‘’ podjęła uchwałę Nr XIII/104/2011 w/s zmiany w uchwale dotyczącej 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego 

protokołu ). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 



Ad 24. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku p. Adam Kołwzan wystąpił z prośbą do radnych 

o wyznaczenie osoby, która będzie reprezentowała Radę Miejską w pochodzie ze 

sztandarem w obchodach 11 listopada w Święta Niepodległości. Poinformował , że najbliższe 

posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskie odbędzie się 28 października br. , a następne 

posiedzenie sesji Rady Miejskiej powinno się odbyć przed 15 listopada br. w sprawie 

uchwalenia stawek podatku na rok 2012. 

Sekretarz Gminy p. Leszek Jaśków poinformował, że w Monitorze Polskim nie zostało 

opublikowane obwieszczenie w sprawie stawek podatkowych na rok 2012. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku p. Adam Kołwzan poinformował, że po 

opublikowaniu stawek podatkowych będzie zwołane posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady 

Miejskiej w Drezdenku na której będą uchwalane stawki podatku na rok 2012. 

 Radny Rady Miejskiej p. Jerzy Skrzypczyński wniósł zapytanie: 

Czy obowiązuje przepis dotyczący wszelkich zmian podatków, które muszą być podjęte 

uchwałą do 30 listopada br. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego?  

Sekretarz Gminy p. Leszek Jaśków poinformował, że podjęte uchwały wchodzą w życie po 

okresie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Nie ma zagrożenia, że uchwały nie zostaną podjęte  i opublikowane w czasie. Aby można 

było podjąć uchwały  musi się ukazać w monitorze opublikowane obwieszczenie w sprawie 

stawek podatkowych na rok 2012. 

Radny Rady Miejskiej p. Jerzy Skrzypczyński poinformował, że ustawa o finansach 

publicznych określa, że należy do 30 listopada br. opublikować wszelkie zmiany w wysokości 

stawek podatkowych i opłat. Zmiany w sprawie obniżenia podatków można dokonywać w 

ciągu roku. 

Skarbnik Gminy p. Aleksandra Lachowicz poinformowała, że uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i 

obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku p. Adam Kołwzan poinformował, że radni 

otrzymają zaproszenie na posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przed 15 listopada 

br. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatkowych. 15 listopada jest to termin w 

którym Pan Burmistrz musi przedłożyć projekt do Biura Rady. 

 

 



Ad 25. 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 

p. Adam Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XIII posiedzenie sesji Rady Miejskiej 

uznał za zakończone. 

Sporządziła: 

A. Rokaszewicz                                                              

                                                     

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku  

                                                                             /-/ Adam Kołwzan 


