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

z dnia 26 kwietnia 2012 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XX sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Wicestarostę Powiatu p. W. Pietruszaka, radnych powiatowych, 
burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka, Sekretarza Gminy p. L. Jaśków, Skarbnika 
Gminy  p. A. Lachowicz, zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1b 
do protokołu), 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 14 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                                               
z poprawkami wprowadzonymi na Komisjach, który stanowi załącznik nr 2                            
do niniejszego protokołu. Radny p. W. Sapór w imieniu Klubu Radnych Forum 
Samorządowego zaproponował, aby jako pkt. 21 rozpatrzyć projekt w/s zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne w Gminie Drezdenko – 
druk nr 160/12. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz z poprawkami.  
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokół z XIX sesji Rady 
Miejskiej z dnia  22 marca 2012 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” i  0 „wstrzym. si ę” przyj ęła protokół z XIX sesji Rady Miejskiej             
z dnia z dnia 22 marca 2012 roku. 
 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że wszystkie materiały związane 
z tematyką sesji były szczegółowo omawiane na Komisjach.  
Ad. 4 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że radni mieli możliwość 
zapoznania się w Biurze Rady z informacją o stanie bezrobocia w mieście i gminie 
Drezdenko, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   
Radni nie wnieśli uwag.   
Ad.5 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że radni mieli możliwość 
zapoznania się w Biurze Rady z oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie, która 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu i była ona omawiana na Komisji 
Oświaty… 
Radni nie wnieśli uwag.   
Ad. 6 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali w materiałach 
sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Drezdenko z organizacjami 
pozarządowymi w 2011 roku”, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Radni nie wnieśli uwag.  
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Ad. 7 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że radni mieli możliwość 
zapoznania się w Biurze Rady z realizacją uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2011 
roku, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
W chwili obecnej w obradach sesji RM uczestniczy 15 radnych (przybyła radna                      
p. W. Ziętek).   
Ad. 8/Ad. 9 
Radny p. J. Skrzypczyński przeczytał treść pocztówki, którą otrzymał od ks. Feliksa 
Popielewicza, gdzie znalazły się życzenia świąteczne oraz podziękowania za ofiary 
złożone przez radnych RM, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
Sołtys wsi Lubiatów przeczytała sprawozdanie ze Zjazdu Lubuskiego 
Stowarzyszenia Sołtysów, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
Mieszkaniec Drezdenka p. R. Piątek wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. poprosił o interwencję w ZDW w sprawie „zakrętu śmierci” znajdującego się 
przy ul. Niepodległości? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zgadza się że jest to 
zakręt niewątpliwie niebezpieczny. Jednak jest takich zakrętów wiele. Należy 
zachować przepisy prawa drogowego, celem uniknięcia niebezpiecznych 
sytuacji.  

2. poinformował, że służby Burmistrza powinny zająć się stojącym pustostanem 
po byłej Papierni.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zleci dokonanie wizji 
w terenie.  

3. poprosił o interwencję w sprawie samochodów parkujących na drodze 
dojazdowej do posesji nr 42, która jest jednocześnie drogą pożarową.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że należy w tej sprawie 
interweniować do policji, celem egzekwowania przez nich przepisów ruchu 
drogowego. 

Radny p. W. Sapór wystąpił z zapytaniem, czy i jak realizowana jest uchwała 
dotycząca Honorowej Nagrody Kulturalnej Drezdenka? Zaproponował, aby nadzór 
nad tą uchwałą miała Komisja Oświaty… 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że sprawa została pominięta. 
Jednocześnie poparł pomysł aby nadzór nad tą uchwałą  miała Komisja Oświaty… 
Sołtys wsi Lubiatów wystąpiła z następującymi interpelacjami: 

1. wystąpiła z zapytaniem, kiedy zostanie przygotowany projekt uchwały                     
w sprawie usuwania azbestu z terenu Gminy Drezdenko?  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że obecnie projekt jest 
przedstawiony do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową i z 
dużym prawdopodobieństwem pojawi się wśród projektów uchwał na sesji w 
maju. 

2. dlaczego tak mało środków finansowych przeznacza się na nowe plany 
zagospodarowania przestrzennego? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że na bieżąco dokonuje 
się zmian w planach przestrzennych. Zgadza się, że za mało przeznaczonych 
jest pieniędzy na plany przestrzenne, jednak wynika to z ogólnej kondycji 
budżetu Gminy.  
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Radny p. R. Świekatowski wystąpił z następującymi interpelacjami: 
1. wystąpił z zapytaniem, kiedy rozpoczną się prace związane z dokończeniem 

inwestycji budowy nawierzchni ulic i chodników ulicy Okrężnej?  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak oznajmił, że prace już się rozpoczynają 
i w związku z tym, że dostaniemy środki z tzw. „schetynówek”, cała inwestycja 
będzie kosztowała mniej niż to założono w budżecie. 

2. poinformował jednocześnie, że przy ul. Okrężnej na wysokości bloków 
powstała hałda gruzu, którą należy wywieźć przed rozpoczęciem kolejnych 
prac na ul. Okrężnej, gdyż będzie to później znacznie bardziej utrudnione.   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zleci dokonanie wizji                     
w terenie.  

3. poprosił o naprawę chodnika  przy ul. Pierwszej Brygady na wysokości                    
od PoloMarketu w kierunku skrzyżowania ul. Moniuszki, który został 
zniszczony podczas jesiennych prac.  
Kierownik Referatu Dróg Publicznych p. K. Peszel poinformowała, że prace 
były prowadzone przez ZDW. Dodała, że wystosuje w tej sprawie pismo do 
ENEA.  

4. poinformował, że mieszkańcy skrzyżowania ul. Okrężnej i ul. Norwida zrobili 
sobie wysypisko śmieci z odpadami biologicznymi. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że CIS uprzątnie ten 
teren.  

Radny p. M. Przewoźny wystąpił z następującymi interpelacjami: 
1. poinformował, że nie wszyscy mieszkańcy m. Trzebicz wywożą odpady 

komunalne. W związku z powyższym wystąpił z zapytaniem, czy względem 
nich są wyciągane jakieś konsekwencje? 
Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska p. D. Nowak 
poinformowała, że zostaną sprawdzone wykazy zawartych umów.  

2. poinformował, że rodzice dzieci zwrócili się do niego z prośbą o interwencję                
w sprawie możliwości postawienia przystanku w Rąpinie koło figurki. Dodał, że 
Państwo Przylepa deklarują możliwość udostępnienia gruntu  na ten cel.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwróci się do MGZO                  
o przeanalizowanie potrzeby postawienia w tym miejscu przystanku.  

3. wystąpił z zapytaniem, czy markety, które prowadzą działalność na terenie 
naszej Gminy, płacą podatki od nieruchomości? 
Burmistrz p. M. Pietruszak zaznaczył, że podatek od nieruchomości jest 
płacony przez wszystkich, żaden market nie składał wniosku o zwolnienie. 

Radna p. K. Czerwińska wystąpiła z następującymi interpelacjami: 
1. poprosiła o interwencję w ZDW w sprawie wyrwy znajdującej się w zatoczce 

naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Niegosławiu.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwrócą się w tej 
sprawie do ZDW.  

2. poprosiła o postawienie kosza na śmieci koło przystanku autobusowego na 
przeciwko Szkoły Podstawowej w Niegosławiu.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że dokonają wizji                     
w terenie. 

Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poprosił o wyjaśnienie parkowania 
samochodów ciężarowych w pasie drogowym przy ul. Alei Piastów.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że dokonają wizji w terenie.  
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Radny p. W. Sapór wystąpił z zapytaniem do Wicestarosty, jakie to będą 
oszczędności w przypadku powstania Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego 
Szkół  w Strzelcach Kraj, a wiążące się z likwidacją księgowości w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz księgowości w Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Drezdenku. Zaznaczył, że decyzja władz powiatu zdecydowanie 
utrudni działalności ZSP oraz Poradni. 
Wicestarosta Powiatu p. W. Pietruszak poinformował, że w związku ze stale 
spadającą liczbą uczniów w ZSP w Drezdenku, maleją też subwencje oświatowe,                    
a powiat poza subwencjami i dotacjami, nie dysponuje innymi środkami. W związku                      
z tym konieczne są decyzje zmniejszające zatrudnienie pracowników technicznych. 
Struktura nowo powstałego zespołu oparta będzie na dotychczasowych 
pracownikach. Dodał, że dokładne dane będzie można podać po decyzjach Rady 
Powiatu.   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z zapytaniem do Wicestarostę, ile 
osób, w związku z planowanymi przez Zarząd Powiatu restrukturyzacjami                            
w zatrudnieniu, będzie pracować przy obsłudze ZSP w Drezdenku (chodzi o osoby 
sprzątające budynek szkoły)? 
Wicestarosta Powiatu p. W. Pietruszak poinformował, że w ramach obsługi ZSP                
w Drezdenku będzie zatrudnionych 6 osób: cztery etaty pracowników sprzątających                
i dwa konserwatorów.  
Radny p. W. Sapór uważa, że decyzja ta spowoduje, że ogromny budynek ZSP                    
w Drezdenku przy ulicy Konopnickiej będą musiały sprzątać 4 osoby, co jest 
wyzyskiem; dla porównania o wiele mniejszy budynek Gimnazjum nr 1 sprząta                     
5 osób. 
Radny p. J. Skrzypczyński zarzucił p. W. Pietruszakowi, że mimo tego, iż został 
wybrany na radnego powiatowego przez mieszkańców Drezdenka, nie stara się                    
w swoich decyzjach działać na korzyść naszego miasta.  
Radny W. Sapór wystąpił z zapytaniem, jakie konkretnie będą oszczędności                        
w przypadku powstania Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół                                
w Strzelcach Kraj.? 
Wicestarosta p. W. Pietruszak poinformował, że będzie to kwota około 300 tys. zł.  
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z zapytaniem do Wicestarosty, jak będzie 
głosował na obradach  Rady Powiatu w sprawie utworzenia ZEAS-u, a co się z tym 
wiąże, likwidacją miejsc pracy w Drezdenku?                     
Wicestarosta Powiatu p. W. Pietruszak oznajmił, że będzie głosował za utworzeniem 
ZEAS-u. 
Radny p. J. Skrzypczyński zgłosił wniosek formalny dotyczący wystosowania 
protestu RM w Drezdenku do Rady i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji stanowisk 
pracy. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” i  1 „wstrzym. si ę” przyj ęła wniosek formalny dotycz ący 
wystosowania protestu RM w Drezdenku do Rady i Zarz ądu Powiatu w sprawie 
likwidacji stanowisk pracy (Stanowisko Nr 5.2012 st anowi zał ącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu).  
Ad. 10 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że opinia była omawiana na 
posiedzeniu Komisji Budżetowej, a dotyczy wniosku Państwa Wiesławy i Ryszarda 
Krasnodębskich, złożonego dnia 16.03.2012. o odroczenie terminu płatności raty                     
z tytułu kupna nieruchomości położonej w Drezdenku przy ul. Lwowskiej 6 w łącznej 
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kwocie 31.839,29 zł. Odroczenie terminu zapłaty w/w należności jest proponowane 
jest do dnia 15.12.2012r. (Wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 13 głosami „za”, przy                                     
0 „przeciwnych” i  2 „wstrzym. si ę” , zaopiniowała pozytywnie  wniosek 
Państwa Wiesławy i Ryszarda Krasnod ębskich, zło żony dnia 16.03.2012r.                     
o odroczenie terminu płatno ści raty z tytułu kupna nieruchomo ści poło żonej                  
w Drezdenku przy ul. Lwowskiej 6 w ł ącznej kwocie 31.839,29 zł (Opinia stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).   
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok – 
druk nr 150/12 (projekt stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu). 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XX/149/2012                       
w sprawie zmiany uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok (uchwała 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2012 – 2020 – druk nr 151/12 (projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu). 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XX/150/2012                       
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G miny Drezdenko na lata 
2012 – 2020 (uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Drezdenku – druk                
nr 152/12 (projekt stanowi załącznik nr  16  do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że projekty uchwał dotyczące 
diet mają charakter kosmetyczny. Nie zmieniają się stawki diet sołtysów i radnych. 
Zmianie ulega tylko zapis, dotyczący potrąceń za nieobecność radnego na sesji lub 
komisjach. 
Radny p. J. Skrzypczyński poinformował, że na Komisji Oświaty… został 
przegłosowany wniosek formalny polegający na obniżeniu do 1% podstawy za każdą 
nieobecność na sesji Rady Miejskiej i posiedzeniu stałej Komisji Rady,  § 6 po  
zmianach przedstawiałby się następująco: 
„§ 6  
1.Diety okre ślone w § 4 ust. 2,3,4 i 5 ulegaj ą obni żeniu o:  
   1) 1% podstawy za ka żdą nieobecno ść na sesji Rady Miejskiej,  
   2)    1% podstawy za ka żdą nieobecno ść na posiedzeniu stałej Komisji Rady.  
2. W przypadku nieobecno ści na sesji Rady Miejskiej oraz na Komisji zwołanej  
podczas przerwy zarz ądzonej w trakcie trwania tej sesji stosuje si ę obni żenie 
diety wył ącznie z tytułu nieobecno ści na sesji Rady. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła wniosek 
formalny Komisji O światy… dotycz ący zmiany § 6 ust. 1.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XX/151/2012                       
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej  w Drezdenku  (uchwała 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 14 
Projekt uchwały w/s ustalenia diet dla sołtysów – druk nr 153/12 (projekt stanowi 
załącznik nr  18  do niniejszego protokołu).  
Sekretarz Gminy p. L. Jaśków poinformował, że z uwagi na odmienne funkcje 
radnych i sołtysów jak też różne podstawy prawne do ich ustalania Rada Miejska                
w Drezdenku postanowiła w miejsce dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie 
ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów podjąć dwie 
uchwały regulujące zasady ich ustalania odrębnie dla radnych i sołtysów. Dodał, że 
w projekcie uporządkowano pewne zapisy wynikające z przepisów prawa,                                 
m.in. fakt, iż sołtysom, z tytułu pełnienia swojej funkcji przysługuje miesięczna dieta 
w wysokości 7,5% określonej podstawy w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia                
26 lipca 2000r. 
Radni nie wnieśli uwag.   
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XX/152/2012                       
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów  (uchwała stanowi załącznik nr 19                             
do niniejszego protokołu). 
Ad. 15 
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w mieście i gminie Drezdenko – druk nr 154/12 (projekt stanowi załącznik nr 20                   
do niniejszego protokołu).    
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                       
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XX/153/2012                       
w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowani a przestrzennego                  
w mie ście i gminie Drezdenko  (uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 16 
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Drezdenko – druk nr 155/12 (projekt stanowi załącznik nr 22                       
do niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XX/154/2012                       
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego                 
w miejscowo ści Drezdenko  (uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 17 
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Drezdenko – druk nr 156/12 (projekt stanowi załącznik nr 24              
do niniejszego protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                       
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XX/155/2012                       
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego                
w miejscowo ści Drezdenko  (uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu). 
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Ad. 18 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko – druk nr 157/12 
(projekt stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                        
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XX/156/2012                       
w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo ści Drezdenko (uchwała 
stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 
Ad. 19 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Drezdenko na okres od 1 czerwca 
2012r. do 31 maja 2013r. – druk nr 158/12 (projekt stanowi załącznik nr 28                            
do niniejszego protokołu).    
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że PGKiM Sp. z o.o. przedstawia 
corocznie Burmistrzowi informacje o planowanych taryfach opłat za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków. Zgodnie z obowiązującym prawem również radni 
muszą się wypowiedzieć w tym temacie, głosując nad projektem uchwały. Radni RM 
nie mają w swoich decyzjach wpływu na cenę za te usługi. W związku z powyższym 
wynik głosowania nie będzie miał żadnego znaczenia, nowe taryfy zaczną 
obowiązywać z dniem 01 czerwca 2012 roku. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 0 głosami „za”, przy                                       
11 „przeciwnych” oraz 3 „wstrzym. si ę” odrzuciła  projekt uchwały w/s 
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wod ę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Drezdenko na okres  od 1 
czerwca 2012r. do 31 maja 2013r. 
(radny p. K. Siuda nie brał udziału w głosowaniu).  
Ad. 20 
Projekt uchwały w/s przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 – druk                         
nr 159/12 (projekt stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy                                      
0 „przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XX/157/2012                       
w sprawie przyj ęcia Statutu Celowego Zwi ązku Gmin SGO5  (uchwała stanowi 
załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan ogłosił 5 min przerwę w obradach sesji RM.  
Ad. 21 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia cennika za usługi 
cmentarne w Gminie Drezdenko – druk nr 160/12 (projekt stanowi załącznik nr 31                
do niniejszego protokołu).   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan ze względu na brak dyskusji i  wcześniejszej 
możliwości zapoznania się radnych z projektem, zaproponował, aby ten temat został 
poruszony na Komisjach i sesji w miesiącu maju.  
Radny p. W. Sapór poinformował, że temat niniejszej uchwały został wywołany                    
ze względu na skargi mieszkańców, których nie stać na uiszczanie tak wysokich 
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opłat.  Poprosił Burmistrza o przygotowanie i przedstawienie na Komisje w miesiącu 
maju informacji na temat ewentualnych skutkach finansowych dla budżetu z tytułu 
obniżenia tych opłat. Jednocześnie poinformował, że proponuje się następujące 
zmiany do projektu uchwały: 
„§ 1 (…) 
2. Cennik za usługi cmentarne: 

Lp. Rodzaj usługi Kwota   
I Wykup miejsca na 20 lat  
1 Grób pojedynczy w pionie i poziomie w tym: 

a)wykup miejsca 
b)utrzymanie cmentarza   

560zł +podatek VAT 
160zł +podatek VAT 
400zł +podatek VAT 

2 Grób dziecka ( do 6 lat) pojedynczy w pionie i poziomie w tym: 
a)wykup miejsca 
b)utrzymanie cmentarza 

470zł +podatek VAT 
100zł +podatek VAT 
370zł +podatek VAT 

3 Grobowiec pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 
a)wykup miejsca 
b)utrzymanie cmentarza 

900zł +podatek VAT 
500zł +podatek VAT 
400zł +podatek VAT 

4 Grób głębinowy, grobowiec głębinowy w tym : 
dochowanie następnej osoby - utrzymanie cmentarza 

120zł +podatek VAT 
120zł +podatek VAT 

II Rezerwacja  jednego miejsca na 20 lat       (1) 300zł +podatek VAT 
III Opłata za następne 20 lat  
1 Grób pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 
b) utrzymanie cmentarza 

560zł +podatek VAT 
160zł +podatek VAT 
400zł +podatek VAT 

2 Grób dziecka ( do 6 lat) pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 
a) wykup miejsca 
b) utrzymanie cmentarza 

470zł +podatek VAT 
100zł +podatek VAT 
370zł +podatek VAT 

3 Grobowiec pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 
a) wykup miejsca 
b) utrzymanie cmentarza 

900zł +podatek VAT 
500zł +podatek VAT 
400zł +podatek VAT 

IV Opłaty za uzyskanie zezwolenia  na roboty        (2)  
 1 Ustawienie nagrobka : 

a) grób pojedynczy 
b) grób rodzinny 
c) grób dziecka do 6 lat 
d) grobowiec 

2 Budowa grobowca 
3 Budowa krypty pod urnę 
4 Rozebranie nagrobka do pogrzebu 
5 Złożenie nagrobka po pogrzebie  

 
40zł +podatek VAT 
60zł +podatek VAT 
30zł +podatek VAT 
80zł +podatek VAT 

110zł +podatek VAT 
80zł +podatek VAT 
25zł +podatek VAT 
25zł +podatek VAT 

V Opłata zryczałtowana   
 Za wjazd dla Firm Pogrzebowych             (3) 100zł+podatek VAT 
VI Inne opłaty  
 1. Zużycie wody na 20 lat  100zł+podatek VAT 
 2. Przechowywanie zwłok  w kaplicy  (doba) 50zł +podatek VAT 
 3. wjazd na cmentarz 50zł +podatek VAT 
 4. Nadzór nad innymi podmiotami wykonującymi usługi pogrzebowe, 

ekshumację 
180zł +podatek VAT 

(1)przed pochówkiem należy wnieść opłatę na 20 lat. Opłata dotyczy rezerwacji miejsca 

pochówku – bezterminowo i jest bezzwrotna. 

(2)Cena obejmuje : wjazdy, nadzór, korzystanie z wody itp.  

(3)Opłata za jeden pogrzeb. Wszystkie wjazdy związane z przygotowaniami do ceremonii 

pogrzebowej. 

§2 Opłata na wniosek strony może być rozłożona na raty.  

(…)”. 
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Radny p. J. Skrzypczyński uważa, że wiemy jakie to będzie miało skutki finansowe 
dla budżetu Gminy, ze względu na fakt, iż do tej pory nie wpływały opłaty za usługi 
cmentarne. Nieliczni wpłacali, natomiast większość ma nakaz zapłaty. Uważa, że 
należy dzisiaj podjąć uchwałę, która spowoduje, że ludzie będą mieli możliwość 
wpłat na raty, co zaskutkuje wpływami do budżetu. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak ze względów formalnoprawnych zaproponował 
zajęcie się przedmiotowym projektem w miesiącu maju.   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z wnioskiem formalnym, aby projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej cennika za usługi cmentarne w 
gminie Drezdenko został rozpatrzony w miesiącu maju. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 1 „wstrzym. si ę” przyj ęła wniosek formalny, aby projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały dotycz ącej cennika za usługi cmentarne w 
gminie Drezdenko został rozpatrzony w miesi ącu maju. 
Ad. 22 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przypomniał, że do końca kwietnia 
radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe.  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan ustalił skład sztandaru na  Obchody Święta 
Uchwalenia Konstytucji 3 maja: radny p. M. Czekajło, sołtys wsi Czartowo                      
p. U. Strychalska oraz pracownik UM.  
Ad.23 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XX sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 
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