
Protokół Nr XXXI.2013 
z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 30 stycznia 2013 roku 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dokonał otwarcia XXXI sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Z-cę Komendanta Powiatowego PSP p. Mariusza Plak, Prezesa 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpitala Powiatowego w Drezdenku                    
p.R. Hatałę, radnych powiatowych, Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka,                           
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. Jednocześnie zaproponował 
następujące zmiany w porządku obrad: 

1. pkt. 3 Wręczenie decyzji jednostce OSP Niegosław przystąpiła do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

2. pkt. 15 Projekt uchwały w/s ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej 
w Drezdenku – druk nr 250/13. 

3. pkt. 16 Projekt uchwały w/s wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka – druk                      
nr 251/13. 

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” przyj ęła zmiany do porz ądku obrad .  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz ze zmianami.  
Ad. 3 
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP p. Mariusz Plak wraz z Burmistrzem Drezdenka 
p. Maciejem Pietruszakiem dokonali uroczystego przekazania na ręce Prezesa OSP 
Niegosław Włodzimierza Zarzyńskiego oraz delegacji strażaków z tejże jednostki 
decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera 
Wiesława Leśniakiewicza o włączeniu z dniem 31 grudnia 2012r. do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 
Ad. 4/ Ad. 5 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan odpowiedając o pismo Drezdeneckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które wpłynęło 25.01.2012r. do Biura Rady 
poinformował, że w chwili obecnej trwają ustalenia odnośnie możliwości prawnych 
dofinansowania działalności uniwersytetu. Odpowiedź zostanie przekazana w 
późniejszym terminie.  
Sołtys wsi Drawiny wystąpił z prośbą w sprawie budowy sanitariatów przy Sali 
wiejskiej w Darwinach. Uważa, że miejscowość Drawiny oraz pozostałe wioski                     
w Gminie są traktowane po macoszemu, nieprzeprowadzane są żadne inwestycje. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poprosił sołtysa wsi Drawiny o wypowiadanie 
się we własnym imieniu, gdyż pozostali sołtysi są innego zdania. Przypomniał, że w 
ostatnim czasie były przeprowadzane inwestycje w miejscowości Drawiny tj. remont 
Sali, budowa placu zabaw, a dodatkowo zaplanowano środki na opracowanie 
dokumentacji projektowej przebudowy drogi od drogi nr 170 w kierunku stacji PKP.  



Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj uzupełniając poinformował, że sołtys wsi Drawiny 
otrzymał odpowiedź na swój wniosek, jaki złożył do budżetu na 2013, w której 
otrzymał  informację, iż budowa sanitariatów przy Sali wiejskiej nie został ujęty w 
budżecie na br. z powodu braku środków finansowych. Gmina złoży wniosek o 
dofinansowanie budowy sanitariatów ze środków unijnych. W przypadku przyznania 
dofiansnowania zadanie będzie realizowane.   
 
Radny p. W. Zarzyński wystąpił z prośbą o interwencję w ZDW w sprawie regulacji 
sygnalizacji świetlnej w Drezdenku na skrzyżowaniu dróg nr 181 i 160 (ul. Kościuszki 
– I Brygady – Piłsudskiego – Sienkiewicz). Problem stanowi przede wszystkim wjazd 
na skrzyżowanie z ul. I Brygady.   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przedstawił pismo Wicemarszałka Woj. 
Lubuskiego p. J. Hoffmanna dotyczące zapisów budowy obwodnicy Drezdenka w 
Wojewódzkim Programie Budowy i Modernizacji Dróg Wojewódzkich na lata 2012 – 
2020, które stanowi załącznik nr  3 do niniejszego protokołu.  
Burmistrz uzupełniając przedstawił faktyczne etapy budowy obwodnicy Drezdenka: 
I etap budowa drogi od nr 158 do nr 160 
II etap budowa drogi od nr 160 do nr 181  
III etap budowa drogi do nr 174.  
Ad. 6 
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku 
p.R. Hatała przedstawił w skrócie najnowsze informacje dotyczące Szpitala 
Powiatowego w Drezdenku. Poinformował, że kontrakt spełnia wszystkich 
oczekiwania i w porównaniu do roku ubiegłego jest większy o 13%. Obecnie na rynku 
lekarzy specjalistów jest coraz mniej. W związku z tym i nasz szpital ma problem z 
tymi lekarzami, a szczególnie z pediatrami i anastazjologami. W tym roku został 
zakupiony cyfrowy aparat RTG, który pozwoli na unowocześnienie i uproszczenie 
badań. Dzięki temu sprzętowi będzie można rozwijać w szpitalu nowoczesne 
technologie, zwłaszcza w zakresie telemedycyny. Zakup tego sprzętu jest jednym z 
etapów, w których szpital przygotowuje się, aby od 1 sierpnia 2014r. cała 
dokumentacja medyczna była już tylko w wersji elektronicznej. Sa to daleko 
posunięte działania.  
Sołtys wsi Górzyska ma zastrzeżenia, co do działalności Poradni Urazowo – 
Ortopedycznej ze względu na zbyt duży okres oczekiwania na wizytę.  
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku 
p.R. Hatała poinformował, że rzeczywiście występowały problemy, jednak od 18.12. 
2012r. został zatrudniony ortopeda, który rozładuje kolejki.   
Ad. 7 
Projekt uchwały w/s uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drezdenko – druk nr 242/13 (projekt stanowi 
załącznik nr 5 niniejszego protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXXI/236/2013 w sprawie uchwalenia 
„Zało żeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe 
dla Gminy Drezdenko  (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 



Projekt uchwały w/s wyznaczenia przedstawiciela Gminy Drezdenko do 
Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin SGO5 – druk nr 243/13 (projekt 
stanowi załącznik nr 7 niniejszego protokołu).     
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w związku z członkostwem 
Gminy Drezdenko w Celowym Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie konieczne 
jest podjęcie przez Radę Miejską w Drezdenku uchwały w sprawie wyznaczenia 
dodatkowego przedstawiciela Gminy Drezdenko do Zgromadzenia Związku. 
Zgromadzenie Związku jest organem kontrolnym i stanowiącym. Zgodnie z art. 70 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym członkami 
zgromadzenia związku z mocy prawa są wójtowie gmin uczestniczących w związku. 
Wobec powyższego Burmistrz reprezentuje Gminę Drezdenko w Zgromadzeniu 
Związku. Jednocześnie stosownie do § 8 ust. 2 Statutu Celowego Związku Gmin 
SGO5 w skład Zgromadzenia Związku wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin 
uczestniczących w Związku, w tym wójt (burmistrz, prezydent) oraz wybrany przez 
właściwą radę gminy przedstawiciel. Wyznaczony przedstawiciel wraz z Burmistrzem 
Drezdenka będą reprezentowali Gminę Drezdenko w Zgromadzeniu Związku.  
W związku z powyższym zaproponował kandydaturę Przewodniczącego Rady                
p. A. Kołwzana. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wyraził zgodę na kandydowanie.  
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXXI/237/2013 w sprawie 
wyznaczenia przedstawiciela Gminy Drezdenko do Zgro madzenia Zwi ązku 
Celowego Zwi ązku Gmin SGO5  (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu). 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan ogłosił 10 min przerwy w obradach sesji RM.  
Ad. 9 
Projekt uchwały w/s Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania – druk nr 
244/13 (projekt stanowi załącznik nr 9 niniejszego protokołu).     
Radny p. W. Sapór zaproponował wykreślenie z Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania § 74 oraz zmianę treści § 24, który otrzymuje brzmienie „Rozliczanie 
należności odbywa się na podstawie taryf cen i stawek opłat ustalonych i 
zatwierdzonych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV i V ustawy oraz ilości 
dostarczonej wody”. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych jednogło śnie przyj ęła poprawki 
zaproponowane przez radnego p. W. Sapóra.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXXI/238/2013 w sprawie Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania wraz ze zmianami  (uchwała stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s ustanowienia użytku ekologicznego „Jelenie Bagna” położonego 
na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko – druk nr 245/13 (projekt stanowi 
załącznik nr 11 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 XXXI/239/2013 w sprawie 
ustanowienia u żytku ekologicznego „Jelenie Bagna” poło żonego na terenie 



Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko  (uchwała stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok – druk nr 247/13 
(projekt stanowi załącznik nr 13 niniejszego protokołu).     
Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz przedstawiła uchwałę wraz z poprawką, informując, 
że budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 330.493,- zł zgodnie: 
- z zawartą umową Nr UDA-pokl.09.01.02-08-035/12-00 na realizację projektu POKL 
‘’ Akademia sukcesu ‘’ w kwocie 240.470,- zł  

- z zawartą umową Nr 00102-6930-UM0430033/11oraz Aneksem Nr 1 do umowy 
w ramach działań ‘ Odnowa i Rozwój Wsi ‘ objętego PROW oraz złożonym 
wnioskiem o płatność 19.12.2012 rok refundacja poniesionych wydatków w 2012 
roku dotyczy zadania inwestycyjnego: „budowa placu zabaw w miejscowości 
Trzebicz Nowy” w kwocie 17.655,- zł  

- z zawartą umową Nr 00040-6922-UM0400088/11 oraz Aneksem Nr 1 do umowy 
w ramach działań ‘ Odnowa i Rozwój Wsi' objętego PROW oraz złożonym wnioskiem 
o płatność 19.12.2012 rok refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku dotyczy 
zadania inwestycyjnego „ budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko (Stare 
Bielice, Karwin, Osów , Gościm) w kwocie 72.368,- zł  

Bud żet po stronie wydatków zwi ększono o kwot ę 330.493,- zł zgodnie z:   

- zawartą umową Nr UDA-pokl.09.01.02-08-035/12-00 na realizację projektu POKL ‘’ 
Akademia sukcesu ‘’ w kwocie 240.470,- zł  

- środki pozyskane w ramach refundacji z PROW przeznaczono na zadania 
inwestycyjne;  

* "Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców 
Goszczanowca” w kwocie 40.000,- zł  

*"Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelnego, ul.Kościelnej, ul.Wiejskiej” w kwocie 
20.023,- zł  

*"Rozbudowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych" w 
kwocie 30.000,- zł  

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:   

wydatki bieżące;  

-koszty związane z utrzymaniem i obsługą dostępu do Internetu dla osób 
wykluczonych na terenie miasta i gminy Drezdenko 17.000,-zł  

- wkład własny na zadanie realizowane przez OPS składki na ubezpieczenia 
zdrowotne 81.000,- zł  

- wkład własny na zadanie realizowane przez OPS na zasiłki stałe 13.000,- zł  

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,- zł  

wydatki majątkowe :  



- "Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu " 
w kwocie 50.000,- zł  

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych jednogło śnie przyj ęła poprawk ę 
przedstawiona przez Skarbnika Gminy p. A. Lachowicz .   
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXXI/240/2013 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Gminy na 2013 rok wraz z poprawk ą (uchwała stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2013 – 2020 – druk nr 247/13 (projekt stanowi załącznik nr 15 niniejszego 
protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXXI/241/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2013 – 2020  
(uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s zaciagnięcia pożyczki – druk nr 248/13 (projekt stanowi 
załącznik nr 17 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 XXXI/242/2013 w sprawie 
zaciagni ęcia po życzki  (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 
Ad. 14 
Projekt uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 249/13 (projekt 
stanowi załącznik nr 19 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 XXXI/243/2013 w sprawie 
zaciągni ęcia kredytu długoterminowego (uchwała stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu). 
Ad. 15  
Projekt uchwały w/s ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Drezdenku – druk nr 
250/13 (projekt stanowi załącznik nr 21 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 XXXI/244/2013 w sprawie ustalenia 
diet dla radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  (uchwała stanowi załącznik nr 22                 
do niniejszego protokołu). 
Ad. 16  
Projekt uchwały w/s wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka – druk nr 251/13 (projekt 
stanowi załącznik nr 23 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 XXXI/245/2013 w sprawie 
wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka   (uchwała stanowi załącznik nr 24                            
do niniejszego protokołu). 



Ad. 17 
Radny p. W. Kupczak poinformował, że studzienka znajdująca się na ul. Poprzecznej 
(przy szkole) znowu jest zapchana i wylewa się na posesję p. Sarny.  
Radny p. R. Świekatowski poprosił o interwencję w ZDW w sprawie 
natychmiastowego przystąpienia do remontu drogi nr 160 na  ul. Marszałkowskiej i 
Żeromskiego w Drezdenku.  
Ad.18 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXXI sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
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