
Protokół Nr XVII.2012 
z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 31 stycznia 2012 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XVII sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Panią Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. 
Jolantę Szmyt, radnych powiatowych, Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia                   
Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku Ryszarda Hatałę, Z-cę Burmistrza 
p. A. Kozubaja, Sekretarza Gminy p. L. Jaśków, Skarbnika Gminy  p. A. Lachowicz, 
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  i 
zaproponował, aby jako pkt. 8 uchwalić stanowisko RM dotyczące Strategii Rozwoju 
Województwa Lubuskiego 2020. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu.                    
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz z poprawk ą, która stanowi zał ącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokół z XVI sesji Rady 
Miejskiej z dnia  29 grudnia 2011 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
i  0 „wstrzym. si ę” przyj ęła protokół z XVI sesji Rady Miejskiej z dnia                          
z dnia 29 grudnia 2011 roku. 
Ad. 4 
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. p. Jolanta Szmyt 
przedstawiła plany inwestycyjne na rok bieżący dotyczące dróg w Gminie Drezdenko. 
Pierwsza z nich to odnowa dywanikowa drogi nr 157 od skrzyżowania drogi 158 do 
miejscowości Goszczanowiec na kwotę ok. 200 tys. zł. Druga inwestycja to odnowa 
dywanikowa drogi 174 Drezdenko – Stare Bielice na kwotę ok. 300 tys. zł. Jedynie te 
dwie inwestycje planuje się na terenie Gminy Drezdenko. Jeśli chodzi o obwodnicę 
Drezdenka, I etap jest w dalszym ciągu przygotowywany do ewentualnej realizacji w  
latach 2012-2013. Będą pozyskiwane środki z LRPO na lata 2007-2013. Jeżeli nie 
uda się ich otrzymać, będą one pozyskiwane w kolejnym rozdaniu środków unijnych 
na lata 2014-2020. I etap obejmuje połączenie drogi nr 158 z drogą nr 160 i jest to 
odcinek 800 metrów bieżących drogi. Jeśli chodzi o drogę nr 181, trwa a tej chwili 
procedura wyceny nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego 
i planowana realizacja jest wyznaczona na rok 2014. Obwodnica ma być budowana 
w czterech etapach a jej łączny koszt jest oszacowany na kwotę 208 mln zł.  
Radny J. Skrzypczyński stwierdził, że w roku bieżącym Sejmik Województwa 
Lubuskiego przeznaczył niemal wszystkie środki na inwestycje na południu naszego 
województwa. Władze województwa od 5-6 lat obiecują, że obwodnica Drezdenka 
będzie budowana. Mieszkańcy naszego miasta bardzo odczuwają przejazd ciężkich 
samochodów, budynki pękają i nie rozumieją, dlaczego Drezdenko jest pomijane. 
Gmina poniosła znaczne wydatki w postaci wykupu gruntów i nieodpłatnym 
przekazaniu ich na rzecz województwa lubuskiego, uchwalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i innych czynności związanych z posadowieniem 



tej inwestycji. Zarzuca się, że koszt tej inwestycji jest tak duży, gdyż muszą być 
przejścia dla zwierząt. Jednak to nie gmina przygotowywała plan i projekt roboczy tej 
inwestycji a fachowcy wybrani przez Wojewódzki Zarząd Dróg.  
Radny W. Sapór zapytał, jakie jeszcze czynności powinien wykonać burmistrz 
Drezdenka, aby obwodnica powstałą. Czy zaniechał jakiś ruchów? 
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. p. Jolanta Szmyt 
stwierdziła, że trudno jej to określić. Kołdra finansowa jest bardzo krótka a budowa 
obwodnicy jest planowana od wielu lat. 
Radny Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego p. A. Libera stwierdził, że mieszkańcy 
Drezdenka zostali oszukani. Osoby decydujące o przebiegu inwestycji na naszym 
obszarze powinny jasno stwierdzić, czy gmina ma ponosić koszty, czy tego 
zaniechać, gdyż taka inwestycja się nie dojdzie do skutku. To, że obwodnica nie 
powstanie można wywnioskować ze słów byłego marszałka województwa, który na 
łamach prasy stwierdził, że obwodnica Drezdenka powstanie, jeśli pojawią się w nim 
żyrafy. Mieszkańcy są bliscy temu, aby blokować przejazd ciężkich samochodów 
przez miasto. Z roku na rok koszty tej inwestycji cały czas drożeją. Dojdzie do tego, 
że będzie na tyle droga, że władze województwa nie będą w stanie kosztów 
udźwignąć. Poprosił, aby przekazać dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Dróg 
informację, że Drezdenko może zostać przez mieszkańców zablokowane. 
Z-ca Przewodniczącego RM p. W. Zarzyński zapytał o odcinek drogi z Niegosławia 
do Czartowa, jest to ok. 15 m. Ten odcinek jest nie przejezdny. Urząd Miejski często 
ten odcinek równał, ale to nic nie daje, a wystarczy zalać ten odcinek asfaltem. Druga 
sprawa dotyczy ścieżki rowerowo-pieszej z Drezdenka do Niegosławia.  Odpowiedzi 
z WZD sugerują, że są inne, ważniejsze drogi do remontu. Pytanie, w czym 
mieszkańcy naszej gminy są gorsi od innych mieszkańców województwa.  
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. p. Jolanta Szmyt 
stwierdziła, że z remontem tego skrzyżowania trzeba zaczekać, do momentu 
rozpoczęcia inwestycji na drodze 181. 
Z-ca Burmistrza Drezdenka p. A. Kozubaj dodał, że podobna sytuacja jest przy 
zjeździe z drogi gminnej na wojewódzką  w Zielątkowie. 
Radny W. Sapór zapytał, dlaczego zaniechano remontu drogi do Krzyża. Drugie 
pytanie dotyczy sprzątania przy drogach wojewódzkich, które nie ma miejsca. 
Mieszkańcy nie wiedząc, że jest to droga wojewódzka, żądają od władz gminy 
wykonania tych zadań. 
Z-ca Burmistrza Drezdenka p. A. Kozubaj wyjaśnił, że w roku bieżącym burmistrz 
Drezdenka zwrócił się z propozycja, aby sprzątaniem części dróg wojewódzkich zajął 
się gminny zakład budżetowy, za odpowiednią odpłatnością. Niestety odpowiedź 
ZDW była odmowna.  
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. p. Jolanta Szmyt wyjaśniła, 
że na bieżące utrzymanie dróg Rejon otrzymał o połowę mniejszy budżet. W roku 
bieżącym planowane jest sprzątanie w gminie. Pierwsze odbędzie się w kwietniu, a 
następnie jeszcze dwa.  
Radny J. Skrzypczyński zaproponował, aby szybciej rozwiązać problem przejazdu 
przez miasto ciężkich samochodów przez ustawienie znaków ograniczenia nośności 
pojazdów. Znaki stałyby od strony wjazdu z Międzychodu oraz w Kleśnie. 
Radny K. Jaśków zaproponował, aby wykonywane dla ZDW prace były bardziej 
kontrolowane. Często, krótko po remontach wiele rzeczy się psuje, np. zapadają się 
studzienki. 



Radny W. Sapór zaproponował, aby w najbliższym czasie zaprosić na posiedzenie 
sesji Wojewódę Lubuskiego wraz z Marszałkiem Województwa, aby przedstawić 
swoje postulaty. 
Przewodniczący RM p. A. Kołwzan stwierdził, że jest to dobra propozycja, tym 
bardziej, że w marcu w ramach plany pracy rady na posiedzenie zostaną zaproszeni 
parlamentarzyści naszego województwa.  
Radny K. Chyba poruszył sprawę wyglądy chodników na ul. Dworcowej i 
Niepodległości. Osoba wjeżdżająca do naszego miasta widzi same dziury i nie jest to 
pozytywny wizerunek.  
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. p. Jolanta Szmyt wyjaśniła, 
że w tym rejonie jest pewien problem z odwodnieniem, zapycha się kanalizacja 
deszczowa. Jako kierownik rejonu wnioskowała o wykonanie polbruku na 
omawianym obszarze. Niestety brakuje środków finansowych. 
Radny K. Chyba zwrócił się z prośbą, aby przekazać pod opiekę gminy tą małą 
wysepkę przy zjeździe z ul. Niepodległości na dworcową. Rejon ma zaplanowane 
sprzątanie 3 razy w roku bieżącym. Jedna to jest za mało, a gmina na pewno 
odpowiednio dbałaby o tą wysepkę.  
Radny W. Kupczak stwierdził, że w dziwny sposób ZDW odpowiada na zapytania 
radnych. Kolejni dyrektorzy cały czas stwierdzają, że wszystkie prace są 
wykonywane prawidłowo, mimo wskazywanych uchybień. Poprosił o przekazanie do 
wglądu w naszym urzędzie projektu tej drogi, gdyż mieszkaniec Trzebicza zgłasza 
pretensje, że nie został wykonany zjazd na posesję, mimo, że widział go w projekcie. 
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. p. Jolanta Szmyt 
stwierdziła, że sama dokona wizji drogi w Trzebiczu i stwierdzi stan faktyczny, a 
następnie przekaże informacje dyrektorowi ZDW. 
Radny K. Siuda stwierdził, że kolejne dyrekcje ZDW traktują interweniujących 
samorządowców jak natrętne muchy.  
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. p. Jolanta Szmyt 
poinformował, że ZDW wie, w jakim stanie znajdują się drogi w Gminie Drezdenko. 
Wie, że jest bardzo wiele do zrobienia. Jako kierownik rejony wnioskuje o prace na 
poszczególnych odcinkach i spotyka się to z różnym odzewem. 
Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwę w obradach sesji RM.  
W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 14 radnych (salę opuścił radny                       
p. W. Zarzyński).  
Ad. 5 
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w 
Drezdenku p. Ryszard Hatała poinformował, że plany założone na rok 2011 zostały 
wykonane. Obecnie skupia się na poprawie jakości usług świadczonych przez 
szpital. Został całkowicie wyremontowany oddział OIOM, który obecnie jest 
wyposażony i wykonuje procedury  na poziomie szpitala wojewódzkiego. Nie trzeba 
już z naszego oddziału wywozić pacjentów do szpitala wojewódzkiego. Drugi oddział, 
na którym prowadzone są zaawansowane prace to oddział położniczo-
ginekologiczny.  W roku ubiegłym remontowany był oddział położniczy. W roku 
bieżącym kończy się remont poradni ginekologiczno-położniczej. Do końca lutego ma 
być zakończony remont gabinetu zabiegowego z salą wybudzeń. Sala zabiegowa nie 
będzie bardzo odbiegała od sali operacyjnej. Będzie miała zainstalowane gazy, 
zasilanie awaryjne, monitoring, nową lampę zabiegową, nowy stół i narzędzia. Jest w 
trakcie ukończenia remont części pomieszczeń na Sali ZOL a także będą 
remontowanie pomieszczania w miejscu, gdzie kiedyś mieścił się OIOM. Jest tam 
przeprowadzany remont uniwersalny, czyli może się tam mieścić oddział dzieci 



starszych bądź zupełnie nowy oddział. Spółka ma się dobrze, generuje dodatki wynik 
finansowy, dzięki czemu może wykonywać remonty i dokonywać zakupów 
inwestycyjnych. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi 23 mln zł i jest 
wyższy, niż w latach ubiegłych. Szpital posiada także zadłużenia. Pierwszą rzeczą 
jest nałożony na szpitale obowiązek dodatkowego ubezpieczenia. Koszt 
ubezpieczenia wynosi w 2012 roku 280 tys. zł. Drugie niebezpieczeństwo to wymóg, 
aby od stycznia tego roku w zakontraktowane poradnie specjalistyczne przyjmowały 
trzy dni w tygodniu po minimum 4 godziny w każdym dniu. W związku z tym istnieje 
ryzyko, że poradnia pulmunologiczna dla dzieci, neurochirurgiczna przestaną istnieć. 
Szpital nie jest w stanie zapłacić lekarzom środków za przepracowane godziny, przy 
posiadanym kontrakcie. Stanowisko wojewódzkiego oddziału funduszu jest za tym , 
aby te poradnie utrzymać, jednak jeżeli wytyczne z centrali funduszu nakażą 
likwidację, będziemy musieli się do nich dostosować.  W roku bieżącym szpital 
będzie się starał o uzyskanie certyfikatu ISO. Złożono wniosek do LRPO o 
przyznanie środków na dokończenie informatyzacji szpitala. Pozwoli to na zakup 
sprzętów cyfrowych, który będzie podpinany pod istniejącą sieć. Docelowo w szpitalu 
ma powstać pracownia diagnostyki małoobrazowej, wyposażona w co najmniej 2 
aparaty cyfrowe rtg i tomograf komputerowy. W roku bieżącym planowany jest zakup 
jednej karetki dla ratownictwa medycznego.  
Radny K. Siuda zapytał, od czego zależy wysokość tego dodatkowego 
ubezpieczenia. 
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w 
Drezdenku p. Ryszard Hatała poinformował, że koszt ubezpieczenia szacuje 
ubezpieczyciel, i nie do końca wiemy, jakimi kryteriami się kieruje. Na pewno zależy 
to od wielkości szpitali, ilości zabiegów i ich rodzajów.  
Ad. 6 
Radny K. Jaśków poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w remontowanym Parku Kultur 
Świata świecą tak ostro lampy. Mieszkańcy bardzo narzekają na ten stan, lampy 
utrudniają m.in. ruch kierowcom. 
Radny K. Siuda poprosił o uporządkowanie terenu zaraz przy nowym szpitalu. Stary, 
dziurawy parkan nie wygląda ładnie przy pięknym, nowoczesnym budynku szpitala.  
Radna K. Chyba poprosił burmistrza, aby zwrócił się z pismem do ZDW w sprawie 
dwóch rzeczy: pierwsza to przekazanie w zarząd gminy działki 1/3, czyli omawianej 
wcześniej wysepki na ul. Niepodległości, druga to zaplanowanie środków 
finansowych na dokumentację dotyczącą naprawy chodników na ul. Niepodległości. 
Radny W. Sapór poprosił o przekazanie dokładnych informacji na temat 
planowanego przebiegu ferii zimowych. 
Radny M. Czekajło zwrócił się z prośbą o poprawę dojazdu do posesji w 
Goszczanowie do p. Zielińskiej, gdzie obecnie nie można dojechać. Druga sprawa to 
oznaczenie posesji w poszczególnych posesjach, aby służby ratunkowe mogły łatwiej 
docierać do osób potrzebujących. 
Sołtys wsi Trzebicz Nowy p. R. Owczarzak wyjaśnił, że sołtysi poinformowali 
mieszkańców wsi o takiej konieczności, ale nie wszyscy chcą się do takiego wymogu 
dostosować. 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj stwierdził, że sprawa rozbija się o finanse. Należy 
kompleksowo rozpoznać sytuację, kiedy wieś jest rozproszona i na dojazdach do 
poszczególnych numerów zainstalować tabliczki. Należy zinwentaryzować, 
oszacować koszty i zacząć prace w roku przyszłym. 
Radny R. Świekatowski poruszył dwie sprawy. Pierwsza dotyczy utrzymania 
porządku na chodniku prowadzącym od rzeki Noteć  w stronę osiedla Mickiewicza. 



Druga sprawa dotyczy sprawy ul. Okrężnej, kiedy planowane jest rozpoczęcie 
dalszego etapu prac. Widać, że materiał jest zgromadzony, ale może zacząć znikać. 
Radny M. Czekajło zapytał, jak zaplanowana jest pomoc ludziom bezdomnym w 
czasie zimy. 
Radny J. Skrzypczyński poruszył problem sprzątania właścicieli po swoich psach. 
Jest to problem we wszystkich miastach.  
Radny M. Przewoźny zadał pytanie, czy można odpłatnie pozyskać materiał z 
nasypów nieistniejących torów kolejowych do uszczelniania dróg. 
Radny K. Chyba poinformował, że za Coldikiem znajduje się sala, która jest w 
opłakanym stanie. Czy nie można zmusić właściciela, aby rozebrał ten budynek. 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę w obradach sesji RM.  
Ad. 7 
Przewodniczący RM p. A. Kołwzan oddał głoś mieszkance gminy, p. Kijliańskiej.  
Pani Kiljańska poruszyła temat dróg dojazdowych do swojego dużego gospodarstwa. 
Posiada ok. 100 ha gruntów w Kijowie. Istnieje 7 dróg dojazdowych do swoich 
gruntów. Droga nr 121 o szerokości ok. 12 m nie nadaje się do przejazdu a jest 
własności Gminy Drezdenko. Była ona remontowana, ale została rozjeżdżona. Mimo 
zgłaszanych interwencji nikt nie zareagował. Przez długi czas sama naprawiała drogi 
dojazdowe. Ponadto poruszyła problem zmiany w planie zagospodarowania terenu, 
przez co bardzo wzrosła wartość działek, które chciała nabyć od Agencji 
Nieruchomości Rolnych. 
Z-ca Burmistrza Drezdenka p. a. Kozubaj przyjął krytyczne uwagi pod adresem 
wykonawcy remontów dróg gminnych. Będą one naprawiane w ramach posiadanych 
środków. 
Kierownik Referatu Realizacji inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
wyjaśnił, że w parku jest ustawionych sporo lamp, które świecą światłem 
rozproszonym. Spowodowane jest to brakiem jednego elementu, który wykonawca w 
ramach usterek odbiorowych ma zainstalować. Lampy świecą się, ponieważ chcemy 
mieć nad min nadzór, w nocy działa monitoring i światło jest potrzebne. Wykonawca 
ma czas na wykonanie usterek do końca marca br.  
Z-ca Burmistrza Drezdenka p. a. Kozubaj odpowiedział na interpelacje: 
- radnego K. Siudy – pytanie dotyczące ogrodzenia szpitala zostanie przekazane na 
ręce prezesa, 
- radnego K. Chyba – zostaną wystosowane do ZDW pisma w sprawie 
zabezpieczenia środków na dokumentacje na remont chodnika na ul. Niepodległości 
oraz przekazania w zarząd Gminy wysepki. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej p. W. Kantor- Kapiczak poinformowała, że 
planowane są ferie zimowe w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Będą to zajęcia w szkołach, m.in. w 
Trzebiczu, Niegosławiu i Goszczanowie, Zespole szkół im. H. Sienkiewicza. 
Odbywać się będą w pierwszym tygodniu ferii, każdego dnia po 3 godziny. Zajęcia na 
Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej będą prowadzone przez dwa tygodnie przez czterech 
nauczycieli, każdego dnia po 3 godziny. Uruchomione będą stołówki szkolne w 
Gimnazjum Nr 1 w drugim tygodniu ferii, a w Szkole Podstawowej Nr 1 w pierwszym 
tygodniu. W Bibliotece w Drawinach w pierwszym tygodniu ferii będą się odbywać 
zajęcia przez 3 godziny każdego dnia. Wszyscy uczniowie, którzy korzystają z 
dożywiania w szkołach, będą mogli z niego korzystać w trakcie ferii w swoich 
placówkach. Dyrektorzy placówek układają dokładny program zajęć i będzie on 
dostępny dla uczniów przed feriami. 



Radny W. Sapór dodał, że dyrektorzy szkół powinni wiedzieć, że każde dziecko 
będzie dowiezione na wybrane zajęcia. Program zajęć w czasie ferii zimowych 
powinien być udostępniony w elektronicznej wersji Gazety Drezdeneckiej. 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj dodał. Że będzie on umieszczony zarówno w gazecie, 
jak i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 
Radny K. Siuda zapytał, czy dzieci będą dowożone na obiady? 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej p. W. Kantor-Kapiczak wyjaśniła, że 
dożywianie będzie w szkołach, które wyraziły chęć organizacji ferii. 
Radny W. Sapór stwierdził, że sprawę dowozu dzieci należy rozstrzygnąć w Miejsko-
Gminnym Zespole Oświaty. 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj odpowiedzi na interpelacje: 
- radnego M. Czekajło – dojazd do posesji nr 66 w Goszczanowie będzie możliwy po 
utwardzeniu w roku bieżącym drogi, temat jest znany, jest w planie prac na rok 
bieżący. 
Sekretarz Gminy p. L. Jaśków poinformował, że gmina dołożyła wszelkich starań, 
aby mieszkańcy wiedzieli, że muszą mieć oznakowane swoje posesje. W roku 2011 
została przygotowana dokładna informacja prawna, którą otrzymali sołtysi. Oni z kolei 
dołożyli wszelkich starań, aby poinformować mieszkańców swoich sołectw. Włączyła 
się też firma Impresja i zaoferowała dosyć konkurencyjne ceny tabliczek. Gmina nie 
ma narzędzi do ukarania mieszkańców za brak tabliczek, chociaż prawo geodezyjne 
nakłada obowiązek ich posiadania. 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj przyznał, że wielokrotnie zwracał uwagę kierownikowi 
CIS, aby pracownicy dokładnie sprzątali przejście na osiedle Mickiewicza. Kierownik 
CIS zostanie ponownie poinformowany i nieporządku, celem jego usunięcia. Prace 
na ul. Okrężnej ruszą, jak tylko pogoda na to pozwoli. Materiał należy do wykonawcy 
i on za niego odpowiada. Jeżeli chodzi o pomoc osobom bezdomnym, na terenie 
powiatu znajdują się dwie noclegownie, gdyby brakowało miejsc udostępnimy 
świetlicę strażacką na ul. Nowogrodzkiej. Temat jest monitorowany, jesteśmy 
przygotowani. 
Z-ca Burmistrz p. A. Kozubaj odpowiedział na interpelacje: 
- radnego J. Skrzypczyńskiego - przyznał, że właściciele psów mają obowiązek 
sprzątać po swoich psach. Osoby powinny być karane w razie nie wywiązywania się 
z tego obowiązku. Gmina współfinansuje zabieg kastracji zwierząt i osoby chętnie z 
tego korzystają. Jedynym wyjściem jest edukacja dzieci w szkołach. Można wrócić do 
opodatkowania mieszkańców i osoby płacące otrzymywałyby pewien niezbędnik do 
sprzątania.  
- radnego M. Przewoźnego – nasyp jest własnością Gminy Drezdenko i pobieranie 
materiału bez zgodny jest przestępstwem, nasyp pozostanie, gdyż planowana jest 
ścieżka rowerowa do Skwierzyny 
- radnego K. Chyby – zostanie wyjaśniona sprawa, kto jest właścicielem budynku 
znajdującego się za Coldikiem, a następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego zostanie poinformowany o sprawie. 
W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 13 radnych (salę opuściła radna                       
p. W. Ziętek).  
Ad. 8 
Przewodniczący RM p. A. Kołwzan przestawił projekt stanowiska RM w/s Strategii 
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, który radni otrzymali przed posiedzeniem 
sesji. 
Radni nie wnieśli uwag. 



Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych jednogło śnie podj ęła Stanowisko                    
nr 04.2012, które stanowi zał ącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. 9 
Przewodniczący RM p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali w materiałach 
informację z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XLVII/313/10 z dnia 
28 stycznia 2010r. oraz Nr XLVII/314/10 z dnia 28 stycznia 2010r. i było ono 
omawiane na posiedzeniach komisji. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok – 
druk nr 137/12 (projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVII/136/2012 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok (uchwała stanowi załącznik             
nr  5  do niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2012-2020– druk nr 138/12 (projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVII/137/2012 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2012-2020  (uchwała 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej 
w Drezdenku przed sądami administracyjnymi w sprawie skargi Prokuratury 
Rejonowej w Strzelcach Kraj. na uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku LV/385/2010 z 
dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym 
przez gminę Drezdenko – druk nr 139/12.  
 (projekt stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVII/138/2012 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Drezdenku przed s ądami 
administracyjnymi w sprawie skargi Prokuratury Rejo nowej w Strzelcach Kraj. 
na uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku LV/385/2010 z  dnia 19 sierpnia 2010r. 
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez gmin ę 
Drezdenko  (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s  wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy 
miejscowości „Tuczępy, wieś” na nazwę „Lipno-Tuczępy, wieś”– druk nr 140/12 
(projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XVII/139/2012 w sprawie wyst ąpienia 
z wnioskiem o zmian ę urzędowej nazwy miejscowo ści „Tucz ępy, wie ś” na 
nazwę „Lipno-Tucz ępy, wie ś” (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu). 



Ad. 14 
Przewodniczący RM p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali w materiałach 
sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Drezdenku w 2011 roku. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Ad. 15 
Radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący RM. P. A. Kołwzan poinformował, że termin sesji lutowej nie został 
jeszcze ustalony. 
Ad. 16 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XVII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  
 
Sporządziła:      
M. Grzelak 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
                            

 /-/ Adam Kołwzan  
 


