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

z dnia 29 maja 2012 roku 
Ad.1 
Przewodnicz cy Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XX sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Wicestarost  Powiatu p. W. Pietruszaka, radnych powiatowych, 
burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka, Sekretarza Gminy p. L. Ja ków, Skarbnika 
Gminy  p. A. Lachowicz, zaproszonych go ci (lista obecno ci stanowi zał cznik nr 1b 
do protokołu), sołtysów (lista obecno ci stanowi zał cznik nr 1a do protokołu), 
radnych (lista obecno ci radnych stanowi zał cznik nr 1 do niniejszego protokołu) i 
wszystkich obecnych na posiedzeniu. Nast pnie stwierdził, e w obradach 
uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska mo e 
obradowa  i podejmowa  prawomocne uchwały. 
 
Przewodnicz cy Rady p. A. Kołwzan poprosił wszystkich zebranych o uczczenie 
minut  ciszy pami  zmarłego Stanisława Gorbaczewskiego radnego RM                          
w Drezdenku, w latach 1994-1998. 
Ad.2 
Przewodnicz cy Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan przedstawił porz dek obrad, który 
stanowi zał cznik nr 2 do niniejszego protokołu. Radny p. J. Skrzypczy ski zgłosił 
wniosek formalny w sprawie zdj cie pkt. 10 z porz dku obrad. Wydanie opinii 
popieraj cej uchwał  Sejmiku Województwa w sprawie ogłoszenia obszaru 
Województwa stref  wolna od upraw organizmów ro linnych zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO).  Uzasadniaj c stwierdził, i  opinie naukowców w tym temacie s  
bardzo podzielone i nie wskazuj  jednoznacznie na szkodliwo  upraw GMO lub jej 
brak. W tych okoliczno ciach  wydanie opinii przez radnych nie jest uzasadnione. 
Radni nie wnie li uwag.  
Rada Miejska, w obecno ci 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
i  1 „wstrzym. si ” przyj ła wniosek formalny radnego p. J. Skrzypczy skiego 
w sprawie zdj cie pkt. 10 z porz dku obrad. 
Rada Miejska, w obecno ci 14 radnych, jednogło nie przyj ła porz dek obrad 
wraz z poprawk .  
Ad. 3 
Przewodnicz cy Rady p. A. Kołwzan poinformował, e protokół z XX sesji Rady 
Miejskiej z dnia  26 kwietnia 2012 roku był wyło ony do wgl du w Biurze Rady. 
Radni nie wnie li uwag.  
Rada Miejska, w obecno ci 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
i  0 „wstrzym. si ” przyj ła protokół z XIX sesji Rady Miejskiej z dnia                           
26 kwietnia 2012 roku. 
Ad. 5 
Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Drezdenku – druk nr 161/12 (projekt stanowi zał cznik nr 3                     
do niniejszego protokołu). 
Projektant p. A. Bazan poinformowała, e plan dotyczy terenu poło onego na 
obszarze miasta Drezdenko. Jest to obszar przeznaczony zgodnie ze studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod rozwój aktywno ci 
gospodarczej i usług, który znajduje si  w bezpo rednim s siedztwie zakładu 
produkcyjnego „MEPROZET”. Cało  terenu przeznaczona jest pod rozwój 
działalno ci gospodarczej w tym usług zgodnie z uzgodnieniami studium.                            



W północno – zachodniej cz ci pojawia si  układ komunikacyjny obsługuj cy teren 
od strony północnej. Docelowo zaplanowany jest tutaj rozwój układu 
komunikacyjnego i obsługi terenu aktywno ci od strony obwodnicy i zjazdu z drogi, 
która obsługuje obwodnic . Je li chodzi o układ komunikacyjny jest to propozycja, 
która została przyj ta przez zarz dc  drogi, czyli ZDW. Po analizie ustalono, i  jest to 
teren, z którego w wi kszo ci obszaru nie mo na korzysta , ze wzgl du na 
uwarunkowania. Głównie ze wzgl du na linie energetyczne przechodz ce przez ten 
obszar, tj. 110 kV i 15 kV. Znajduje si  tam ciek wodny, który przepływa                              
w bezpo rednim s siedztwie i s  to tereny niewykorzystywane w aden sposób, a 
obecnie przeznacza si  je pod rozwój aktywno ci gospodarczej.  
Radni nie wnie li uwag.  
Rada Miejska, w obecno ci 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/158/2012 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku (uchwała 
stanowi zał cznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
Ad. 6 
Projekt uchwały w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowo ci Zagórze – druk nr 162/12 (projekt stanowi zał cznik 
nr 5 do niniejszego protokołu). 
Projektant p. A. Bazan poinformowała, e plan dotyczy obszaru, który w ramach 
obowi zuj cego planu zagospodarowania przeznaczony był pod realizacj  
zabudowy mieszkaniowej wraz z układem komunikacyjnym. Teren zgodnie                          
z ustaleniami planów został podzielony pod realizacj  zabudowy letniskowej razem                 
z układem komunikacyjnym. Jednak w momencie, kiedy doszło do realizacji planów               
i koncepcji przebiegu projektowanej drogi okazało si , e ukształtowanie terenu jak                
i sposób techniczny realizacji drogi nie jest mo liwy do wykonania na podstawie 
obowi zuj cego planu zagospodarowania. 29 marca 2011 roku Rada Miejska 
przyj ła uchwał  o przyst pieniu do realizacji planu i wynikiem tej procedury 
planistycznej jest niniejszy projekt uchwały.  
Radni nie wnie li uwag.  
Rada Miejska, w obecno ci 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/159/2012 w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo ci 
Zagórze (uchwała stanowi zał cznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
Ad.7/Ad.8 
Radny powiatowy p. E. Tyranowicz wyst pił z nast puj cymi interpelacjami: 

1. poprosił o przedstawienie stanu hydrantów na terenie Gminy Drezdenko. 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarz dzania Kryzysowego                     
p. B. Rerus poinformował, e na bie co s  one kontrolowane przez PGKiM 
Sp. z o.o., a klucze do hydrantów s  dost pne. Do chwili obecnej aden                     
z komendantów OSP na terenie Gminy nie wyst pił z wnioskiem do dyrekcji 
PGKiM o ich udost pnienie. 

2. wyraził swoje zaniepokojenie stanem technicznym wie y ci nie . 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e stan techniczny wie y 
ci nie  nie zagra a bezpiecze stwu. Nie ma zagro enia katastrof . Wykonane 
zostały wszystkie zabezpieczenia zalecone przez nadzór budowlany. Wie a 
jest własno ci  Gminy. 

3. poinformował, e lampy przy ul. Niegosławskiej zagra aj  bezpiecze stwu, 
kilka z nich jest przechylonych.  



Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e zaleci sprawdzenie 
lamp na drodze do Niegosławia kierownikowi Referatu Dróg Publicznych              
p. K. Peszel. 

Radny powiatowy p. A. Libera wyst pił z nast puj cymi interepelacjami: 
1. wyst pił z zapytaniem o mo liwo  zamontowania por czy przy schodach                

w miejscach zej  z górnej cz ci Parku Kultur wiata. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e nale y 
przeanalizowa  sytuacj . Cały projekt i realizacja parku jest zgodna                             
z zaleceniami  i przepisami. Powstanie por czy musiałby zaopiniowa  
Wojewódzki Konserwator Zabytków, gdy  teren parku jest w strefie 
zabytkowej. 

2. poprosił o zabezpieczenie gniazda bociana znajduj cego si  na słupie 
elektrycznym przy ul. Szkolnej.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak przypomniał, e sprawa bociana była 
poruszana w mediach, gdzie mieszka cy potwierdzili, i  bocian znajduj cy si  
na słupie elektrycznym przy ul. Szkolnej nie przeszkadza im. W zwi zku z tym, 
i  sprawa znowu wraca, zostanie sprawdzony stan faktyczny, celem podj cia 
dalszych działa . 

3. w zwi zku z awansem DKS Lubuszanin do IV ligii zaapelował do Burmistrza               
i Przewodnicz cego RM o wi ksze wsparcie finansowe dla klubu w przyszłym 
bud ecie. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e klub zawsze mo e 
liczy  na pomoc. Dodał, e trzeba mie  jednak wiadomo , e samorz d nie 
mo e samodzielnie finansowa  klubu.  
Przewodnicz cy A. Kołwzan zapewnił, e klub jest w stałym kontakcie z 
burmistrzem, współpraca układa si  poprawnie. 

Radny p. K. Siuda wyst pił z nast puj cymi interepelacjami: 
1. wyst pił z zapytaniem, na jakim etapie jest budowa drogi w m. Goszczanowo. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e w bud ecie na rok 
2012  nie było budowy drogi w Goszczanowie, a jedynie wykonanie 
dokumentacji technicznej. Dokumentacja jest tworzona po to, aby mo na było 
w przyszło ci pozyska  rodki na dofinansowanie budowy. 

2. proprosił o dostosowanie cz stotliwo  zmiany wiateł do nat enia ruchu. 
Burmistrz Drezdenka poinformował, e cz stotliwo  wiateł była sprawdzana 
i uwa a, e w chwili obecnej jest ona dostosowana do nat enia ruchu.  

Radny p. M. Czekajło wyst pił z nast puj cymi interepelacjami: 
1. poprosił o interwencj  w sprawie wału przeciwpowodziowego na terenie 

Kosina, którego stan techniczny jest na tyle zły, e jad ca po nim karetka 
pogotowia wpadła w wyrw . 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e o złym stanie wałów 
przeciwpowodziowych zostanie poinformowany stosownym pismem organ 
odpowiadaj cy za wały. 

2. wyst pił z  zapytaniem o mo liwo  poprawy stanu technicznego wjazdu na 
targowisko od ul. Słonecznej. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e na przebudow  ulicy 
Słonecznej jest wykonywana dokumentacja techniczna.  Termin wykonania 
czerwiec 2012r. 

 
 



Mieszkaniec Drezdenka p. Ł. Kołwzan wyst pił z nast puj cymi interpelacjami: 
1. stwierdził, e w dniu awarii sieci wodoci gowej mieszka cy Drezdenko Północ 

nie mogli liczy  na pomoc, nie dostarczono im wody. 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i zarz dzania Kryzysowego                           
p. B. Rerus poinformował,  e UM pomagał spółce PGKiM w dniu awarii sieci 
wodoci gowej. Awaria była na tyle powa na, e wody zabrakło w 12 
miejscowo ciach Gminy. Do akcji, której zadaniem było dostarczenie 
mieszka com wody do celów sanitarnych, zostały zaanga owane wszystkie 
mo liwe do u ycia w tym czasie jednostki OSP. W Drezdenku były 4 miejsca, 
w których mo na było zaopatrzy  si  w wod : na placu Wile skim, na osiedlu 
Mickiewicza, na parkingu przy „POLO” oraz na Nowym Drezdenku przy 
budynku szkoły. Poza tym jednostki OSP zorganizowały takie punkty obok 
ko cioła w Niegosławiu (równie  dla Lipna), a tak e w Trzebiczu, Go cimiu, 
Osowie i Trzebiczu Nowym. 

2. uwa a, e od lat w północnej cz ci miasta nieprzeprowadzane s  adne 
inwestycje. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak temat braku inwestycji w północnej 
cz ci miasta uznał za bezzasadne zarzuty, gdy  w ostatnim czasie zostało 
wykonane: budowa wodoci gu na ulicy Strzeleckiej, remonty na terenie i 
wokół szkoły (elewacja budynku z ociepleniem i wymiana okien, boisko 
wielofunkcyjne, plac zabaw, plac apelowy, zajezdnia autobusowa), o wietlenie 
na os. Le nym. 

Radny p. W. Zarzy ski wyst pił z nast puj cymi interpelacjami: 
1. wyst pił z zapytaniem, którzy radni powiatowi reprezentuj cy Gmin  

Drezdenko głosowali na sesji powiatu za likwidacj  działu kadr i ksi gowo ci             
w ZSP w Drezdenku? 
Radny p. E. Tyranowicz poinformował, e radni powiatowi, E. Tyranowicz, A. 
Libera, T. M ka, głosowali przeciwko likwidacji działu kadr i ksi gowo ci w 
ZSP w Drezdenku. Jednak układ sił w Radzie Powiatu nie był w stanie 
zagwarantowa  odrzucenia projektu uchwały. Zaznaczył, e projekty uchwał 
przygotowuje Zarz d Powiatu, a Rada je przegłosowuje. Bezpo redni  win  
za likwidacj  obarczył wicestarost  Wiesława Pietruszaka. 

2. wyst pił z zapytaniem, czy powiat uregulował naszej Gminie zadłu enie 
wynikaj ce z tytułu rat kredytu zaci gni tego przez SPZOZ Drezdenko                    
a spłaconych przez Gmin  Drezdenko? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e cały kapitał 
zadłu enia powiatu (za por czenie kredytu) został spłacony, a odsetki b d  
egzekwowane. 

Radny p. H. Majzlik wyst pił z nast puj cymi interpelacjami: 
1. wyst pił z zapytaniem, o ile etatów zmniejszy si  zatrudnienie w sektorze 

obsługi i pracowników technicznych w ZSP w Drezdenku? 
Radny powiatowy p. E. Tyranowicz poinformował, e prac  w ZSP                             
w Drezdenku straci 6 osób i jest to najwi ksza liczba zwolnionych ze 
wszystkich szkół. Tak  decyzje podj ł Zarz d Powiatu. 

2. wyst pił z zapytaniem, czy w planach jest likwidacja Filii Powiatowego Urz du 
Pracy w Drezdenku? 
Radny powiatowy p. E. Tyranowicz poinformował, e nic nie wie o planach 
likwidacji Filii PUP w Drezdenku. Kolejny raz zaznaczył, e wszystkie decyzje 
w takich sprawach podejmuje Zarz d Powiatu. 



Radny p. M. Przewo ny wyst pił z nast puj cymi interpelacjami: 
1. wyraził w imieniu swoim i mieszka ców m. Trzebicz zastrze enia, co do stanu 

wody miejskiej, która zawiera nieczysto ci osadzaj ce si  w urz dzeniach 
sanitarnych i sprz cie AGD. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e zły stan wody wynikał 
z sytuacji awaryjnej i zanieczyszczenia wi zały si  z pracami przywracaj cymi 
dost pno  ci gło ci dostaw dla gospodarstw domowych. Poza sytuacj  
awaryjn  stan wody jest dobry. Dodał, e SANEPID na bie co bada uj cie 
wody. 

2. Wyst pił z zapytaniem, kiedy b d  wykaszane pobocza drogi  na odcinku 
Trzeicz – Go cim? 

Radny p. K. Chyba poprosił o interwencj  w ZDW w sprawie wykaszania poboczy na 
terenie Nowego Drezdenka, jak równie  zaro ni tego traw  skweru przy przeje dzie 
kolejowym w kierunku ul. Podgórnej. 
Radna p. K. Czerwi ska wyst piła z zapytaniem, kiedy rozpoczn  si  prace 
zwi zane z wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e wykaszanie poboczy 
zostanie wykonane przy drogach gminnych, natomiast przy drogach wojewódzkich 
mo e by  ró nie, gdy  Zarz d Dróg Wojewódzkich nie ma wystarczaj cych rodków 
na te cele. 
W chwili obecnej w obradach sesji RM uczestniczy 13 radnych.  
Ad.9 
Przewodnicz cy Rady p. A. Kołwzan poinformował, e radni otrzymali                              
w materiałach informacj  przygotowanie do sezonu turystycznego w roku 2012 na 
terenie miasta i gminy Drezdenko, która stanowi zał cznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
Radni nie wnie li uwag.  
Ad.10 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały bud etowej Gminy Drezdenko na 2012 rok – 
druk nr 163/12  (projekt stanowi zał cznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnie li uwag.  
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/160/2012 w sprawie zmiany 
uchwały bud etowej Gminy Drezdenko na 2012 rok (uchwała stanowi zał cznik                     
nr 9 do niniejszego protokołu). 
Ad.11 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2012 – 2020 – druk nr 164/12 (projekt stanowi zał cznik nr 10 do niniejszego 
protokołu). 
Radni nie wnie li uwag.  
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/161/2012 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012 – 2020 
(uchwała stanowi zał cznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
Ad.12 
Projekt uchwały w/s zasad udzielenia oraz wysoko ci dotacji z bud etu Gminy na 
prace remontowe w ko ciele pw. Niepokalanego Pocz cia NMP w Go cimiu – druk 
nr 165/12 (projekt stanowi zał cznik nr 12 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnie li uwag.  



Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/162/2012 w sprawie zasad 
udzielenia oraz wysoko ci dotacji z bud etu Gminy na prace remontowe                      
w ko ciele pw. Niepokalanego Pocz cia NMP w Go cimiu (uchwała stanowi 
zał cznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Ad.13 
Projekt uchwały w/s wyst pienie z wnioskiem o zmian  urz dowej nazwy 
miejscowo ci „Tucz py, wie ” na nazw  „Lipno – Tucz py, wie ”  – druk nr 166/12 
(projekt stanowi zał cznik nr  14 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnie li uwag.  
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/163/2012 w sprawie wyst pienie                
z wnioskiem o zmian  urz dowej nazwy miejscowo ci „Tucz py, wie ”                     
na nazw  „Lipno – Tucz py, wie ” (uchwała stanowi zał cznik nr 15                              
do niniejszego protokołu). 
Ad.14 
Projekt uchwały w/s powołania komisji dora nej – druk nr 167/12 (projekt stanowi 
zał cznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
Do komisji powołano radnych p. A. Kołwzana, p. K. Ja kowa, p. W. Sapóra oraz                
p. K. Siud , którzy wyrazili zgod  na udział w pracach Komisji Rady Miejskiej                   
ds. Statutu Gminy Drezdenko.   
Sekretarz Gminy p. L. Ja ków zaproponował, aby członkowie Komisji na swoim 
pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Przewodnicz cego Rady Miejskiej, dokonali 
wyboru Przewodnicz cego i Wiceprzewodnicz cego Komisji. W zwi zku                             
z powy szym w projekcie uchwały zostanie wprowadzonona poprawka polegaj ca na 
dodanie § 4 o nast puj cej tre ci „Członkowie Komisji na swoim pierwszym 
posiedzeniu, zwołanym przez Przewodnicz cego Rady Miejskiej, dokonaj  wyboru 
Przewodnicz cego i Wiceprzewodnicz cego Komisji”.  
Radni nie wnie li uwag. 
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych, jednogło nie przyj ła skład Komisji Rady 
Miejskiej ds. Statutu Gminy Drezdenko.   
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/164/2012 w sprawie powołania 
komisji dora nej (uchwała stanowi zał cznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
Ad.15 
Projekt uchwały w/s okre lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud etu gminy na 
realizacj  zada  zwi zanych z demonta em, transportem i utylizacj  materiałów 
zawieraj cych azbest z terenu Gminy Drezdenko – druk nr 168/12 (projekt stanowi 
zał cznik nr  18 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnie li uwag. 
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/165/2012 w sprawie okre lenia 
zasad udzielania dotacji celowej z bud etu gminy na realizacj  zada  
zwi zanych z demonta em, transportem i utylizacj  materiałów zawieraj cych 
azbest z terenu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi zał cznik nr 19 do niniejszego 
protokołu). 
 
 
 



Ad.16 
Projekt uchwały w/s okre lenia zasad udzielania dotacji celowej na budow  
przydomowych oczyszczalni cieków – druk nr 169/12 (projekt stanowi zał cznik                 
nr 20 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnie li uwag. 
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/166/2012 w sprawie okre lenia 
zasad udzielania dotacji celowej na budow  przydomowych oczyszczalni 
cieków (uchwała stanowi zał cznik nr 21 do niniejszego protokołu). 

Ad.17 
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIX/142/2012 rady Miejskiej w Drezdenku                   
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przyj cia programu opieki nad zwierz tami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci zwierz t na terenie Gminy Drezdenko 
w 2012 roku – druk nr 170/12 (projekt stanowi zał cznik nr 22 do niniejszego 
protokołu). 
Radny p. W. Zarzy ski uwa a, e projekt nie powinien by  poparty przez radnych, ze 
wzgl du na fakt, i  gmin  nie sta  na utrzymywanie psów, które powinny by  
dozorowane przez swoich wła cicieli.   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, e LUW w swoim roztrzygni ciu 
nadzorczym zakwestionował nam wła nie ten zapis, w zwi zku z powy szym w takiej 
formie wrócił projekt uchwały pod obrady.    
Radni nie wnie li uwag. 
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 9 głosami „za”, przy 2 „przeciwnych” 
oraz 2 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/167/2012 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIX/142/2012 rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 marca 2012 roku 
w sprawie przyj cia programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomno ci zwierz t na terenie Gminy Drezdenko w 2012 roku 
(uchwała stanowi zał cznik nr 23 do niniejszego protokołu). 
Ad.18 
Projekt uchwały w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda y i podawania 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 171/12 (projekt 
stanowi zał cznik nr 24 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnie li uwag. 
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/168/2012 w sprawie ustalenia 
zasad usytuowania miejsc sprzeda y i podawania napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Drezdenko (uchwała stanowi zał cznik nr 25 do niniejszego 
protokołu). 
Ad.19 
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Miejskiej w Drezdenku             
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: ustalenia cennika za usługi cmentarne                   
w Gminie Drezdenko – druk nr 172/12 (projekt stanowi zał cznik nr 26 niniejszego 
protokołu). 
Radny p. J. Skrzypczy ski zaproponował zmian  do niniejszego projektu uchwały 
polegaj c  na dodaniu do § 1 ust. 2 o nast puj cym brzmieniu „2. W § 1 w ust. 
2 Cennik za usługi cmentarne w pkt III w kolumnie 3 pt. Kwota, słowa „+ podatek 
VAT” zast puje si  słowem „brutto”.  
Radni nie wnie li uwag. 



Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych, jednogło nie przyj ła proponowan  
poprawk  radnego p. J. Skrzypczy skiego, polegaj c  na dodaniu do § 1 ust. 2 
o nast puj cym brzmieniu „2. W § 1 w ust. 2 Cennik za usługi cmentarne w pkt 
III w kolumnie 3 pt. Kwota, słowa „+ podatek VAT” zast puje si  słowem 
„brutto”.  
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/158/2012 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010 
roku w sprawie: ustalenia cennika za usługi cmentarne w Gminie Drezdenko 
(uchwała stanowi zał cznik nr 27 do niniejszego protokołu). 
 Ad.20 
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Drezdenku      
z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych 
na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 173/12 (projekt stanowi zał cznik nr 27 
niniejszego protokołu). 
Radni nie wnie li uwag. 
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. si ” podj ła Uchwał  Nr XXI/159/2012 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010 
roku w sprawie: ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie 
Gminy Drezdenko (uchwała stanowi zał cznik nr 28 do niniejszego protokołu). 
Ad.22 
Przewodnicz cy Rady p. A. Kołwzan poinformował, e do Rady Miejskiej wpłyn ły             
trzy skargi na działalno  Burmistrza: skarga Pana Andrzeja Kociuby, skarga Pana 
Wojciecha Ficnera oraz skarga Pana Piotra Grzyckiego, które proponuje przekaza  
do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.  
Radni nie wnie li uwag.  
Rada Miejska, w obecno ci 13 radnych, jednogło nie przekazała w/w skargi            
do Komisji Rewizyjnej.  
Ad.23 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porz dku obrad Przewodnicz cy Rady 
p. A. Kołwzan podzi kował wszystkim za udział i XXI sesj  Rady Miejskiej uznał                        
za zako czon .  

 
Sporz dziła:      
E. Kaczmarek 

 
   Przewodnicz cy Rady Miejskiej 

 
    /-/ Adam Kołwzan 


