
Protokół Nr XII.2015 
z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 23 września 2015 roku 
 

Obrady rozpoczęto 23 września 2015 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:00 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Obecni: 
1. Karol Chyba 
2. Michał Czekajło  
3. Katarzyna Czerwińska  
4. Edward Dasiukiewicz  
5. Sebastian Dukaczewski  
6. Krzysztof Jaśków  
7. Adam Kołwzan  
8. Mariola Kruk  
9. Dariusz Krysa  
10. Waldemar Kupczak  
11. Henryk Majzlik  
12. Dariusz Paluszkiewicz  
13. Krzysztof Siuda  
14. Mariusz Suchecki  
15. Włodzimierz Zarzyński 

 
Ad. 1  

Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał radnych powiatowych, Burmistrza Drezdenka 

M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza Drezdenka A. Kozubaja,  Sekretarza Gminy  

B. Rerusa,  Skarbnika Gminy A. Lachowicz (lista obecności stanowi załącznik nr 1b 

do protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu), sołtysów (lista obecności sołtysów stanowi załacznik nr 1a do protokołu) 

i wszystkich obecnych na posiedzeniu. Następnie stwierdził, że w obradach 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku. 



4. Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

6. Projekt uchwały w/s wydania opinii dotyczącej przejęcia drogi łączącej 

miejscowości Lubiatów i Wiejce (gmina Skwierzyna) - druk nr 103/15. 

7. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok - 

druk nr 104/15. 

8. Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2015-2021 - druk nr 105/15. 

9. Projekt uchwały w/s zabezpieczenia środków na inwestycje o nazwie "Budowa 

drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu" oraz 

"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w Gościmiu" 

- druk nr 106/15. 

10. Projekt uchwały w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze - druk nr 107/15. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

obszerny materiał a także „Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 

2015 roku” omówiona została na posiedzeniu Komisji Budżetowej, która odbyła się 

22 września br.  

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku stanowi załacznik nr 

2 do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Radny Włodzimierz Zarzyński 

- Radny Waldemar Kupczak  

- Radna Katarzyna Czerwińska 

- Radny Dariusz Krysa 

- Radny Włodzimierz Zarzyński 

- Sołtys Lubiatowa Danuta Saj 

Radny W. Zarzyński poprosił o informacje dotyczące inwestycji związanej  

z  kanalizacją Niegosławia i Lipna. 



Radny W. Kupczak powrócił do sprawy zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu 
ulic Kolejowej, Poprzecznej, Szkolnej i Leśnej w Trzebiczu. Przypomniał, że prośba 
dotyczyła ustawienia znaku drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu ul. 
Kolejowej z ul. Porzeczną, natomiast ul. Leśna i Szkolna miały być 
podporządkowanymi, nawet ze znakiem STOP z ul. Szkolnej.  
Radna K. Czerwińska: 
1. Zwróciła się z prośbą o nasypanie „czegokolwiek” w celu uzupełnienia dziur na 

poboczu w miejscowości Lipno. 
2. Zwróciła uwagę, na błąd ortograficzny w nazwie Tuczępy umieszczonej na tablicy 

informującej o nazwie miejscowości. 
3. Poprosiła o wykoszenie poboczy przed zimą. 
Radny D. Krysa: 

1. Zapytał czy pojawili się już chętni przedsiębiorcy do inwestowania na terenach 

strefy ekonomocznej w Drezdenku. 

2. Zapytał czy jest przewidziana i w jakim terminie kontynuacja istniejącej ścieżki 

rowerowej. 

3. Zwrócił uwagę, że mimo zapewnień Dyrektora MGZO E. Pręt o ogólnodostępnym 

boisku przy Gminazjum nr 1 w Drezdenku jest ono zamknięte. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj poprosiła o interwencję w Zarzadzie Dróg Wojewódzkich  

w sprawie wycięcia suchego drzewa mieszczącego się na prostej od strony 

Międzychodu przed Drezdenkiem po lewej stronie (kawałek za zakrętem).               

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 5 minutą przerwę w obradach. 

Ad. 5 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny W. Zarzyński: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że koszt inwestycji kanalizacji 

wyniesie ok.20 mln. zł. Dodał, że w związku z tym oczekiwać należy na kolejną pulę 

ze środków operacyjnych i wiejskich ale także z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska.  

M. Pietruszak powiedział, że przy tej skali kosztów inwestycji będzie potrzeba dużego 

wsparcia środków zewnętrznych, aby inwestycję tę zrealizować. 

Radny W Kupczak: 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że zmiana organizacji ruchu została wykonana  

w bieżącym tygodniu. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że zostanie wykonana wizja w terenie w celu 

zlokalizowania problemu. 

2. M. Pietruszak poinformował, że poprawne znaki informujące o nazwie 

miejsowości Tuczępy są w trakcie realizacji. 

3. Burmistrz Drezdenka powiedział, że pobocza zostaną doprowadzone do 

porządku. 

Radny D. Krysa: 

1. M. Pietruszak poinformował, że tereny podstrefy Drezdenko są obecnie zbrojone 

a rozmowy z potencjalnymi inwestorami prowadzone są cały czas. Dodał, że 



przygotowany został folder z ofertą terenów inwestycyjnych w języku polskim  

i angielskim. 

2. Burmistrz Drezdenka poinformował, że przygotowywana jest obecnie 

dokumentacja techniczna na kolejny odcinek o długości ok. 3 km kończący się 

przy stacji kolejowej w Trzebiczu. Dodał, że po ukończeniu dokumentacji 

technicznej Gmina aplikować będzie o środki zewnętrzne. 

3. M.Pietruszak powiedział, że boisko przy gimnazjum do godz. 18:00 jest 

ogólnodostępne, potwierdzając jednocześnie informację przekazaną przez 

dyrektora Gimnazjum nr 1 im. J. Noijego w Drezdenku Zbigniewa Kubasika. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

M. Pietruszak powiedział, że sprawa zostanie przekazana do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w/s wydania opinii dotyczącej przejęcia drogi łączącej miejscowości 

Lubiatów i Wiejce (gmina Skwierzyna) - druk nr 103/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s wydania opinii dotyczącej przejęcia drogi łączącej miejscowości 

Lubiatów i Wiejce (gmina Skwierzyna) - druk nr 103/15 (projekt stanowi załącznik nr 

3 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli. 

Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3. 

 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XII/102/2015  

w sprawie wydania opinii dotyczącej przejęcia drogi łączącej miejscowości 

Lubiatów i Wiejce (gmina Skwierzyna)  (uchwała stanowi załącznik  nr 4 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok - 

druk nr 104/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok - 

druk nr 104/15 (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli. 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3. 



Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XII/103/2015  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok (uchwała 

stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.8 

Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2015-2021 - druk nr 105/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2015-2021 - druk nr 105/15 (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 
Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XII/104/2015  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2015-

2021 (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.9 

Projekt uchwały w/s zabezpieczenia środków na inwestycje o nazwie "Budowa drogi 

wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu" oraz 

"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w Gościmiu" 

- druk nr 106/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zabezpieczenia środków na inwestycje o nazwie "Budowa drogi 

wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu" oraz 

"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w Gościmiu" 

- druk nr 106/15 (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XII/105/2015  

w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycje o nazwie "Budowa drogi 

wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu" oraz 

"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków  

w Gościmiu" (uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.10 

Projekt uchwały w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 



prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze - druk nr 107/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze - druk nr 107/15 (projekt stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XII/106/2015  

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze (uchwała stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.11 

Wolne wnioski. 
A.Kołwzan wstępnie zaproponował, aby kolejna sesja RM odbyła się 21 października 

br. o godz. 15:00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że w biurze radny 

dostępne są dokumenty wychodzące i przychodzące w sprawach interpelacji 

radnych. 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko 

Drezdenecki skierował wniosek w sprawie nadania rondu przy drodze nr 158  

w Drezdenku nazwy im. Jana Kilińskiego. Dodał, że zgodnie z kompetencją pismo to 

zostanie przekazane do Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 

Ad. 12 

Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XII 

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Adam Kołwzan 

  


