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

z dnia 28 listopada 2012 roku 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dokonał otwarcia XXIX sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Starostę Powiatu p. A. Bajko, radnych powiatowych,                           
Z-cę Burmistrza p. A. Kozubaja, 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 15 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Radny p. W. Sapór poprosił o 
wprowadzenie, jako pkt. 15 Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIII/101/2011 
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych - druk nr 228/12. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz z poprawk ą.  
Ad. 3/Ad. 4 
Starosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego p. A. Bajko poinformował, że 
wystosował pismo do p. M. Pietruszaka Burmistrza Drezdenka z prośbą                             
o rozważenie jeszcze raz możliwości umorzenia odsetek od rat kapitału, spłaconego 
przez Gminę Drezdenko, jako poręczyciela, w ramach umowy kredytu zaciągniętego 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drezdenku (Pismo stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Powiat Strzelecko – Drezdenecki realizując 
zobowiązania zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Drezdenku dokonał po 1 stycznia 2011 roku spłaty na rzecz Gminy 
Drezdenko kapitału w wysokości 1.064.375,87 zł, tytułem spłaty rat, zapłaconych 
przez Gminę na rzecz banku w ramach umowy poręczenia. Spłata wskazanego 
zobowiązania nastąpiła z budżetu Powiatu, który jako organ założycielski przejął 
wszelkie zobowiązania zlikwidowanego zakładu. Ich pełna wysokość wynosiła 
18.078.727,70 zł. Działania związane z likwidacją placówki oraz powołaniem spółki 
prawa handlowego pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w 
Drezdenku nastąpiły w związku z uczestnictwem Powiatu w rządowym Programie 
Wieloletnim pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia”. Uczestnictwo jednostki w tym procesie 
pozwoliło na zapewnienie dalszej opieki zdrowotnej (szpitalnej) mieszkańcom 
Powiatu, kiedy istniało realne zagrożenie realizacji zadań w tym zakresie z uwagi na 
katastrofalną sytuację ekonomiczną szpitala. Samorząd powiatowy pomimo 
uzyskania dotacji na pokrycie zobowiązań publicznoprawnych zlikwidowanej 
jednostki  w wysokości 15.244.903,41 zł zmuszony był jednak do przyjęcia do 
swojego budżetu znacznych obciążeń finansowych, których pokrycia nie obejmowała 
dotacja. Kwota tych zobowiązań to 2.795.744,00 zł. Mając na względzie dobro 
mieszkańców powiatu, wolę zapewnienia opieki zdrowotnej na należytym  poziomie 
oraz utrzymanie miejsc pracy w placówce takie wyzwanie zostało podjęte, pomimo, iż 
Powiat od 2009 roku boryka się ze znacznym obciążeniem finansowym, jakim jest 
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zwrot opłat za karty pojazdu. Realizacja żądań z tym związanych przekracza 
możliwości finansowe Powiatu. Zauważyć należy, iż Powiat w ciągu zaledwie dwóch 
lat budżetowych musiał dokonać wypłaty ponad 4.000.000,00 Zł pobranych nie ze 
swojej inicjatywy niezależnych opłat. Przy czym wnioski w tym zakresie nadal 
wpływają a szacowana wartość dalszych wypłat to kwota ponad 5.000.000,00 Zł.  
Z uwagi na zagrożenie realizacji budżetu a co za tym idzie realizacji ustawowych 
zadań zmusiła  Powiat do przyjęcia Planu Ostrożnościowego i ubiegania się o pomoc 
finansową Państwa w realizacji zowowiązań. Rada Powiatu Strzelecko – 
Drezdeneckiego przyjęła Plan Ostrożnościowy dla Powiatu Strzelecko – 
Drezdeneckiego, przewidujący działania oszczędnościowe w perspektywie kilkunastu 
lat oraz zaciągnięcie pożyczki w kwocie 10.577.854,00 zł, która pozwoli jednostce 
realizować podstawowe zadania ustawowe. Pożyczka ta musi zostać zwrócona do 
budżetu państwa w okresie 15 lat.  
Powyżej przytoczone argumenty w kontekście żądania Gminy Drezdenko, zmuszają 
Zarząd Powiatu do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie wskazanych odsetek, 
albowiem Powiat w obecnej sytuacji ekonomicznej nie jest w stanie dokonać zapłaty 
bez uszczerbku dla realizacji podstawowych zadań.         
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że wspomniane przez Starostę 
pismo wpłynęło do Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym. W związku z powyższym 
zaproponował, aby decyzję w tej sprawie podjąć na następnej sesji RM.  
Radni nie wnieśli uwag. 
Radny p. W. Sapór wystąpił z zapytaniem, jakie działania podjęło Starostwo, aby 
naprawić swoją sytuację finansową? 
Starosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego p. A. Bajko poinformował, że 
ograniczone zostało zatrudnienie w Starostwie i innych jednostkach, zlikwidowano 
jednostkę organizacyjną Powiatowy zarząd Dróg w Strzelcach Kraj., zlikwidowano 
Filię Wydziału Komunikacji i Transportu w Drezdenku, ograniczono wydatki rzeczowe  
w tym remonty i inwestycje, itp.  
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z zapytaniem, czy gdyby Gmina przychyliła się do 
prośby Starosty, to zostałaby na nowo uruchomiona Filia Wydziału Komunikacji i 
Transportu w Drezdenku? 
Starosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego p. A. Bajko poinformował, że 
pracownicy Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Drezdenku nie zostali 
pozbawieni pracy. Jednak z roku na rok zmniejsza się zdecydowanie liczba 
rejestrowanych pojazdów. Jeśli jest taka wola, to nie widzi problemu, aby Gmina na 
swój koszt prowadziła Filię Wydziału Komunikacji i Transportu                       w 
Drezdenku.  
Radny p. E. Nawrot oznajmił, że zlikwidowane zostały etaty w Zespole Szkół 
Ponadgimnajzlnych w Drezdenku, natomiast powstał nowy wydział w Starostwie , czy 
w związku z tym są z tego tytułu jakieś oszczędności? 
Starosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego p. A. Bajko poinformował, że dało to 
oszczędności na kwotę ponad 400.000 zł.   
 
Przewodniczący Rady ze względu na fakt, iż Starosta ma kolejne spotkanie 
zaproponował, aby resztę pytań przedstawić w formie pisemnej. Ogłosił 5 min 
przerwę w obradach sesji RM.  
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Radny p. M. Czekajło wystąpił z następującymi interpelacjami: 
1. poinformował, że słup energetyczny znajdujący się na posesji                                 

p. Jankowskiego przy ul. Słonecznej jest w złym stanie technicznym. 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że sprawa ta zostanie zgłoszona 
do ENEA.  

2. poinformował, że ul. Słoneczna znajduje się w złym stanie technicznym, tj. stoi 
woda opadowa, wystają pręty, pojawiły się ubytki nawierzchni betonowej.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że przeprowadzona zostanie 
wizja w terenie, po czym sprawa zostanie przekazana do realizacji.  

3. zgłosił brak oświetlenia na ul. Malwowej, Piłsudskiego i ul. Lema. 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że usterki w oświetleniu 
drogowym zostaną przekazane do realizacji konserwatorowi oświetlenia, 
którym jest ENEA.  

4. w imieniu mieszkańców poprosił o zmianę organizacji ruchu w zakresie 
wprowadzenia zakazu zatrzymywania się i ruchu jednokierunkowego na 
odcinku ul. Słonecznej (tzn. od ul. Piłsudskiego do ul. Poznańskiej). 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że jeszcze raz zostanie 
przeanalizowana zasadność zmiany organizacji ruchu na tym odcinku, po 
czym zostanie udzielona odpowiedź na piśmie. 

5. Wystąpił z zapytaniem, czy to prawda, że w okolicach Drezdenka ma powstać 
biogazownia? 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że w chwili obecnej prowadzone 
są rozmowy zainteresowanych inwestorów z właścicielami działek, na których 
miałaby ewentualnie powstać biogazownia. Bliższe szczegóły będą znane 
później.  

Radny p. K. Jaśków wystąpił z zapytaniem o możliwości zabezpieczenia drzew przed 
bobrami wzdłuż rzeki Noteć.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że wszystkie drzewa nad rz. Noteć  były 
zabezpieczone siatką. Drzewa zostaną sprawdzone, jeśli są jakieś ubytki to zostaną 
uzupełnione. 
Radny p. W. Sapór zgłosił brak oświetlenia na ul. Pierwszej Brygady, Sienkiewicza, 
Słowackiego, Kościuszki (przy markecie Netto).  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że usterki w oświetleniu drogowym 
zostaną przekazane do realizacji konserwatorowi oświetlenia, którym jest ENEA.  
Sołtys wsi Lubiatów wystąpiła z następującymi interpelacjami: 

1. poprosiła o przygotowanie zestawienia wystawionych przez policję mandatów 
w ostatnim czasie w sołectwie Lubiatów.  
Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku p. A. Miron poinformował, że 
wykaz mandatów zostanie sporządzony na piśmie i przekazany na ręce p. 
sołtys.  

2. poprosiła o zamieszczanie informacji o terminie sesji RM w Gazecie 
Drezdeneckiej, Gazecie Lubuskiej oraz na głównej stronie internetowej 
Urzędu.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że zostaną poczynione wszystkie 
działania, aby p. sołtys była usatysfakcjonowana.   

3. w związku z wejściem nowych ustaw „śmieciowych” poprosiła o obniżenie 
opłat za wywóz sortowanych odpadów komunalnych. 
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Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że projekty uchwały będą 
zawierały zniżki za wywóz sortowanych odpadów komunalnych                            
i zostaną przedstawione na następnej sesji RM. 

4. poprosiła o nagrywanie spotkań sołtysów z Burmistrzem.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że zorientuje się, jaka jest 
możliwość techniczna nagrywania tych spotkań.  

Radny p. E. Nawrot poinformował, że przy torach kolejowych znajduje się tablica z 
nazwą miejscowości, której nie ma w podziale administracyjnym Gminy, a 
mianowicie tablica z nawą Radowo.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że tablica zostanie usunięta. 
 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przeczytał : 

1. obwieszczenie z dnia 19.11.2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
i gminy Drezdenko (Obwieszczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu): 
a) zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście 

i gminie Drezdenko (rejon ul. Towarowej, Pierwszej Brygady i 
Poznańskiej),  

b)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście i 
gminie Drezdenko (rejon ul. W. Stwosza i ul. Piłsudskiego), 

c) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Drezdenko (rejon ul. Współnej, Południowej i Piłsudskiego).  

2. Zawiadomienie z dnia 08.11.2012r. o zaopiniowanie projektu częściowej 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Międzychód (Zawiadomienie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu).  

Jednocześnie poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Radnej 
Województwa Lubuskiego p. B. Kucharskiej w sprawie interpelacji dotyczącej 
zaplanowanych w Wojewódzkim Programie Budowy i Modernizacji Dróg 
Wojewódzkich na lata 2012 – 2020 inwestycji. W związku z faktem, iż radni nie mieli 
możliwości zapoznania się z niniejszym pismem zaproponował zajęcie stanowiska w 
tej sprawie na następnej sesji RM.     
Radni nie wnieśli uwag. 
Ad. 5 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
przedstawił realizację zadań inwestycyjnych  w roku 2012, które stanowią załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.  
Radny p. K. Jaśków wystapił z zapytaniem, czy w ramach inwestycji „Przebudowa 
ulic w rejonie Pl. Kościelny, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej”, będzie remontowany 
budynek gospodarczy znajdujący się przy ul. Kościelnej (na terenie gdzie kiedyś 
mieścił się rynek miejski)? 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
poinformował, że projekt budowlany nie ma w zakresie remontu tego obiektu.  
Radny p. J. Skrzypczyński poprosił o przedstawienie zakresu prac jakie zostaną 
wykonane w 2013 roku w w ramach inwestycji „Przebudowa ulic w rejonie Pl. 
Kościelny, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej”. 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
poinformował, że zostanie wykonana ul. Wiejska do skrzyżowania z ul. Szkolną, plac 
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do głównego wejścia do kościoła oraz kanalizacja burzowa w ul. Szkolnej                          
i Ogrodowej.  
Ad. 6 
Projekt uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów 
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego oraz reklam – druk nr 220/12 (projekt stanowi załącznik nr 7 
niniejszego protokołu).     
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj odpowiadając na pytanie zadane na wczorajszej 
wspólnej Komisji poinformował, że plan dochodów na 2012 rok z tytułu opłaty za 
zajęcie pasa drogowego… wynosi 65.000 zł natomiast wykonanie na dzień 31.10.br. 
wyniósł 45.000 zł.   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIX/217/2012 w sprawie ustalenia 
wysoko ści stawek opłat za zaj ęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie 
drogowym urz ądzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie 
związanych z potrzebami zarz ądzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
Ad. 7 
Projekt uchwały w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych – druk nr 
221/12 (projekt stanowi załącznik nr 9 niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIX/218/2012 w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg publicznych gminnych (uchwała stanowi załącznik nr 10 
do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drawiny na lata 
2013-2020 – druk nr 222/12  (projekt stanowi załącznik nr 11 niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIX/219/2012 w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ści Drawiny na lata 2013-2020  (uchwała 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 
Ad. 9 
Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Gościm – druk nr 223/12 (projekt stanowi załącznik 
nr 13 niniejszego protokołu).    
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIX/220/2012 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  miejscowo ści 
Gościm (uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Lubiatów  – druk nr 224/12 (projekt stanowi 
załącznik nr 15 niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
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Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIX/221/2012 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  miejscowo ści 
Lubiatów   (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku                            
z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
użyczenia nieruchomości – druk nr 225/12 (projekt stanowi załącznik nr 17 
niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIX/222/2012 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 czerwca 2011r.               
w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie kolejnej umowy u życzenia 
nieruchomo ści (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Trzebiczu – druk nr 226/12 (projekt stanowi załącznik nr 19 niniejszego 
protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIX/223/2012 w sprawie  udzielenia 
dotacji dla Parafii pw. Naj świętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu (uchwała 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok – 
druk nr 227/12 (projekt stanowi załącznik nr 21 niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIX/224/2012 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok (uchwała stanowi załącznik         
nr 22 do niniejszego protokołu). 
Ad. 14 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2012-2020 - druk nr 228/12 (projekt stanowi załącznik nr 23 niniejszego 
protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIX/225/2012 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2012-2020  (uchwała 
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 15 
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania 
i cofania stypendiów sportowych - druk nr 228/12 (projekt stanowi załącznik nr 25 
niniejszego protokołu).     

Radny p. W. Sapór poinformował, że W Uchwale Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej 
w Drezdenku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych wprowadza się następujące 
zmiany:  

1. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:    
„3. Wniosek o stypendium kieruje się do Burmistrza składając go w Urzędzie 

Miejskim w terminie do 20 grudnia na formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 
1 do Uchwały.”;  

2. w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:    
„5. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy - od 1 stycznia do 31 

grudnia.”;  
3. w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:   
„7. Komisja Stypendialna rozpatruje złożone wnioski na posiedzeniach 

zwoływanych w terminach do dnia 31 grudnia. Komisja pracuje w co najmniej 3-
osobowym składzie.”;  

4. w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:   
„2) realizacji przedłożonego planu startów i przygotowań oraz przedłożenia 

informacji kwartalnej o realizacji programu szkolenia sportowego – wzór informacji 
kwartalnej stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały; informacja kwartalna składana jest do 
25 dnia miesiąca kończącego kwartał,”;  

5. w Załączniku nr 1, w części dotyczącej osiągnięć sportowych wnioskodawcy, 
zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:    

„Wybitne osiągnięcia w sporcie, w tym udział w olimpiadach, mityngach, 
turniejach i zajmowane miejsca w roku kalendarzowym w którym składany jest 
wniosek.”  

6. w Załączniku nr 2 § 1 otrzymuje brzmienie:    
„§ 1. Na podstawie Uchwały Nr ............... Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 

............... w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 
stypendiów sportowych Burmistrz Drezdenka przyznaje Stypendyście miesięczne 
stypendium w wysokości .............. zł na okres od 1 stycznia do 31 grudnia ………… 
roku.”  
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIX/226/2012 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku  z dnia 25 pa ździernika 
2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzy mywania i cofania 
stypendiów sportowych   (uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 16 
Radni nie wnieśli uwag. 
Ad.17 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXIX sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  



8 

 

 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
   /-/ Adam Kołwzan 

 


