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

z dnia 28 października 2015 roku 
 

Obrady rozpoczęto 23 września 2015 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:15 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych 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 XIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał przybyłego na sesję RM Wicemarszałka 

Województwa Lubuskiego Romualda Gawlika, gości specjalnych, 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 15 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 XIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 



2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Wręczenie nadanych przez Sejmik Województwa Lubuskiego "Odznak 

Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego". 

4. Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom, którym przyznano stypendia 

edukacyjne. 

5. Informacja z realizacji zadań oświatowych. 

6. Projekt uchwały w/s nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta 

Drezdenko - druk nr 119/15. 

7. Projekt uchwały w/s przygotowania przez Burmistrza Drezdenka projektu uchwały 

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych oraz ogrodzeń - druk nr 108/15. 

8. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania  

i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 109/15. 

9. Projekt uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli  

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania- druk nr 110/15. 

10. Projekt uchwały w/s ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji 

Społecznej w Drezdenku na rok 2016 - druk nr 111/15. 

11. Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Warty  

i Dolnej Noteci" - druk nr 112/15. 

12. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022" - druk nr 113/15. 

13. Projekt uchwały w/s preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z budową szybkich sieci 

szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej "Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)" - druk nr 114/15. 

14. Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na 

realizację zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,5 w zakresie ścieżki rowerowej 

na odcinku Drezdenko-Rąpin" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych 

środków finansowych w budżecie Gminy Drezdenko na rok 2017 - druk nr 115/15. 

15. Projekt uchwały w/s sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Drezdenko - 

druk nr 116/15. 

16. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po 

umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat - druk nr 117/15. 

17. Projekt uchwały w/s zasad gospodarowania nieruchomościami - druk nr 118/15. 

18. Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko - druk nr 

120/15. 



19. Projekt uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do 

Sądu Rejonowego - druk nr 121/15. 

20. Projekt uchwały w/s wyboru ławników - druk nr 122/15. 

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

druk nr 123/15. 

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

2015-2021 - druk nr 124/15. 

23. Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia pożyczki - druk nr 

125/15. 

24. Projekt uchwały w/s określenia stawek podatku od nieruchomosci na 2016 rok - 

druk nr 126/15. 

25. Projekt uchwały w/s zwolnień od podatku od nieruchomosci - druk nr 127/15. 

26. Projekt uchwały w/s opłaty targowej - druk nr 128/15. 

27. Projekt uchwały w/s opłaty miejscowej - druk nr 129/15. 

28. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych - druk nr 130/15. 

29. Projekt uchwały w/s określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie 

podatku od nieruchomosci, podatku rolnego oraz podatku leśnego - druk nr 131/15. 

30. Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

32. Wolne wnioski. 

33. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Wręczenie nadanych przez Sejmik Województwa Lubuskiego "Odznak 

Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego". 

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego R. Gawlik powiedział, że uzasadnieniem 

dla przyznanych odznaczeń jest krzewienie regionalizmu małej ojczyzny jaką jest 

Województwo Lubuskie. Życząc dalszych sukcesów w tej materii uhonorował 

„Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Dorotę Karcz-

Więckiewicz oraz Edytę Annę Dobrychłop-Amrogowicz. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom, którym przyznano stypendia 

edukacyjne. 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty E. Pręt gratulując wyróżnionym przez 

Marszałka Województwa Lubuskiego Paniom poinformowała, że Gmina Drezdenko 

może szczycić się również wybitnymi uczniami, którzy są laureatami i finalistami 

konkusów przedmiotowych. 



Dyrektor MGZO poprosiła o wystąpienie uczniów wraz z rodzicami, którym przyznano 

stypendia edukacyjne oraz przedstawiła ich osiągnięcia.  

Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak wręczył następującym uczniom i (lub) ich 

rodzicom listy gratulacyjne: Jakubowi Bednarzowi byłemu uczniowi Gimnazjum nr 1 

im. J. Noijego w Drezdenku (laureat konkursu matematycznego, fizycznego  

i chemicznego), Kindze Kaczmarek była uczennica Gimnazjum nr 1 im. J. Noijego  

w Drezdenku (laureatka konkursu historycznego) i Markowi Kołwzanowi uczniowi 

Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku (finalista konkursu 

matematycznego).  

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minutową przerwę  

w obradach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w mediach społecznościowych 

pojawiły się insynuacje, pomówienia informujące, że Rada Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego musiała wspomagać Gminę Drezdenko w budowie nawierzchni ulicy 

Podgórnej w Drezdenku. Dodał, że Rada Powiatu podjęła taką uchwałę, ponieważ 

jest to dodatkowo punktowane przy dofinansowaniu tzw. „schetynówek”. A. Kołwzan 

poprosił o dementowanie pojawiających się fałszywych informacji. W tym miejscu 

Przewodniczący podziękował Radzie Powiatu za ukłon w stronę Gminy Drezdenko, 

za pomoc w uzyskaniu dodatkowych punktów przy składaniu wniosku. 

Podsumowując A. Kołwzan powiedział, że finansowo i organizacyjnie Gmina 

Drezdenko zadanie to prowadzi zupełnie sama. 

 

Ad. 5 

Informacja z realizacji zadań oświatowych. 

Przewodniczący RM A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali materiały na w/w 

temat oraz dyskusja miała miejsce na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej (materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta 

Drezdenko - druk nr 119/15. 

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdeneckiego Wacław 

Napierała, poinformował że międzychodzko-drezdenecki cech jako jedyny w Polsce 

funkcjonuje na dwóch izbach rzemieślniczych – w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. Dodał, 

że liczy 160 członków. 

W. Napierała przybliżył sylwetkę Jana Kilińskiego uzasadniając propozycję nazwania 

jego imieniem rondo na terenie Drezdenka. Powiedział, że nie była to postać 

kontrowersyjna, ale bardzo zasłużona. Dodał, że był patrotą, pamiętnikarzem 

oficerem wojska polskiego i mistrzem szewskim. 

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdeneckiego powiedział, że 

będzie bardzo rad, jeśli Rada Miejska w Drezdenku podejmie uchwałę pozwalającą 

nazwać rondo imieniem Jana Kilińskiego. 



 

 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Drezdenko 

(projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/118/2015  

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Drezdenko  

(uchwała stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w/s przygotowania przez Burmistrza Drezdenka projektu 

uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych oraz ogrodzeń - druk nr 108/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s przygotowania przez Burmistrza Drezdenka projektu uchwały  

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych oraz ogrodzeń (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/107/2015  

w sprawie przygotowania przez Burmistrza Drezdenka projektu uchwały  

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych oraz ogrodzeń  (uchwała stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania  

i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 109/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania 

dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu). 

 



Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/108/2015  

w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Drezdenko  (uchwała stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli  

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania- druk nr 110/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych 

na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

 Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/109/2015  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na 

terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania  (uchwała stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji 

Społecznej w Drezdenku na rok 2016 - druk nr 111/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji 

Społecznej w Drezdenku na rok 2016 (projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/110/2015  

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji 

Społecznej w Drezdenku na rok 2016 (uchwała stanowi załącznik  nr 12 do 

niniejszego protokołu). 

 

 



 

Ad. 11 

Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina 

Warty i Dolnej Noteci" - druk nr 112/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Warty  

i Dolnej Noteci" (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/111/2015  

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego  

w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Warty  

i Dolnej Noteci" (uchwała stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022" - druk nr 

113/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022" (projekt stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/112/2015  

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022" (uchwała 

stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w/s preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z budową szybkich 

sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej "Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)" - druk 

nr 114/15. 



Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z budową szybkich sieci 

szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej "Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)" (projekt stanowi 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/113/2015  

w sprawie preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z budową szybkich 

sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej "Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)" 

(uchwała stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

na realizację zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 

drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,5 w zakresie ścieżki 

rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin" oraz zabezpieczenia na jego 

realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Drezdenko na 

rok 2017 - druk nr 115/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na 

realizację zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,5 w zakresie ścieżki rowerowej 

na odcinku Drezdenko-Rąpin" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych 

środków finansowych w budżecie Gminy Drezdenko na rok 2017 (projekt stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/114/2015  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na 

realizację zadania pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,5 w zakresie ścieżki 

rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin" oraz zabezpieczenia na jego 

realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Drezdenko na 

rok 2017 (uchwała stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu). 



 

Ad. 15 

Projekt uchwały w/s sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy 

Drezdenko - druk nr 116/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Drezdenko 

(projekt stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/115/2015  

w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat - druk nr 117/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Zbigniew Śpiewak 

poprosił o wprowadzenie poprawki w załączniku do projektu uchwały polegającą na 

wykreśleniu wiersza z liczbą porządkową nr 9 i w ostatnim wierszu zmianie słowa 

„Niegosław” na „ulica Kościuszki”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po 

umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat (projekt stanowi załącznik nr 23 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/116/2015  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po 

umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat (uchwała stanowi załącznik  nr 

24 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w/s zasad gospodarowania nieruchomościami - druk nr 118/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

 



Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zasad gospodarowania nieruchomościami (projekt stanowi 

załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/117/2015  

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (uchwała stanowi 

załącznik  nr 26 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 18 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko - druk nr 

120/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko (projekt stanowi 

załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/119/2015  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 28 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 19 

Projekt uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do 

Sądu Rejonowego - druk nr 121/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu 

Rejonowego (projekt stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/120/2015  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu 

Rejonowego (uchwała stanowi załącznik  nr 30 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 20 

Projekt uchwały w/s wyboru ławników - druk nr 122/15. 

Przewodniczący Radny Miejskiej poinformował, że radni dokonają wyboru ławników 

zgodnie z przed chwilą przyjętym regulaminem. 



A.Kołwzan poinformował o konieczności powołania trzyosobowej komisji 

skrutacyjnej. Poprosił jednocześnie o podawanie kandydatur do pracy w w/w komisji. 

Podano kandydaturę radnego M. Czekajło. 

Radny M. Czekajło wyraził zgodę. 

Podano kandydaturę radnego S. Dukaczewskiego. 

Radny S. Dukaczewski wyraził zgodę. 

Podano kandydaturę radnego W. Kupczaka. 

Radny W. Kupczak wyraził zgodę. 

Głosowano w sprawie: 

Zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej i powołanie tej komisji do 

przeprowadzenia wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. na 

kadencję 2016-2019.  

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do 

głosowania i organizację głosowania. 

Jednocześnie ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

Radny W. Kupczał poinformował o ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej: 

Przewodniczący komisji – W. Kupczak 

Członkowie – M. Czekajło, S. Dukaczewski. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania. Poinformował, 

że radni będą wyczytywani wg listy obecności i poprosił o podchodzenie do miejsca 

wyznaczonego do głosowania. Przypomiał, że radni wybierają dwie osoby na 

ławników w związku z czym oddają maksymalnie 2 głosy. 

Przewodniczący odczytał kandydatów na ławników: 

1. Bogumiła Kubiś 

2. Stefania Pawlak 

3. Iwona Raksa 

4. Karolina Świtała 

W. Kupczak odczytał kolejno nazwiska radnych wg listy obecności. Wyczytywani 

radni podchodzili do miejsca wyznaczonego do głosowania, oddawali swój głos  

i kartę do głosowania wrzucali do urny.  

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokól z głosowania (protokół stanowi 

załącznik nr 31 do niniejszego protokołu) informujac, że radni Rady Miejskiej  

w Drezdenku na ławników Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. na kadencję 2016-

2019 wybrali Bogumiłę Kubiś i Karolinę Świtała. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s wyboru ławników z wpisanymi w §1 nazwiskami: Bogumiła 

Kubiś, Karolina Świtała (projekt stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1. 



Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/121/2015  

w sprawie  wyboru ławników (uchwała stanowi załącznik  nr 32 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 21 

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

- druk nr 123/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśłi uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

(projekt stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/122/2015  

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

stanowi załącznik  nr 34 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 22 

Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 

lata 2015-2021 - druk nr 124/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały 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 (projekt stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/123/2015  

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2015-

2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 36 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 23 

Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia pożyczki - druk 

nr 125/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśłi uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia pożyczki (projekt 

stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 



Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/124/2015  

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia pożyczki (uchwała 

stanowi załącznik  nr 38 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 24 

Projekt uchwały w/s określenia stawek podatku od nieruchomosci na 2016 rok - 

druk nr 126/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s określenia stawek podatku od nieruchomosci na 2016 rok 

(projekt stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/125/2015  

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (uchwała 

stanowi załącznik  nr 40 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 25 

Projekt uchwały w/s zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 127/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zwolnień od podatku od nieruchomości (projekt stanowi 

załącznik nr 41 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/126/2015  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (uchwała stanowi załącznik  

nr 42 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 26 

Projekt uchwały w/s opłaty targowej - druk nr 128/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s opłaty targowej (projekt stanowi załącznik nr 43 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 



Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/127/2015  

w sprawie opłaty targowej (uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 27 

Projekt uchwały w/s opłaty miejscowej - druk nr 129/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s opłaty miejscowej (projekt stanowi załącznik nr 45 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/128/2015  

w sprawie opłaty miejscowej (uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 28 

Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych - druk nr 

130/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych (projekt stanowi 

załącznik nr 47 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/129/2015  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

i zwolnień od podatku od środków transportowych (uchwała stanowi załącznik  

nr 48 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 29 

Projekt uchwały w/s określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - druk nr 

131/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 



Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie 

podatku od nieruchomosci, podatku rolnego oraz podatku leśnego (projekt stanowi 

załącznik nr 49 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XIII/130/2015  

w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku 

od nieruchomosci, podatku rolnego oraz podatku leśnego (uchwała stanowi 

załącznik  nr 50 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 30 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Włodzimierz Zarzyński 

- Edward Dasiukiewicz 

- Sebastian Dukaczewski 

- Karol Chyba 

- Dariusz Paluszkiewicz  

- Michał Czekajło 

- Waldemar Kupczak 

- Karol Chyba (Ad Vocem) 

- Dariusz Krysa 

- Katarzyna Czerwińska  

- Krzysztof Jaśków 

- Mariola Kruk 

Radny W. Zarzyński: 

1. Poinformował, że sołtys wsi Czartowo zgłosiła, iż podczas wywozu przez 

PGKiM odpadów wielogabarytowych nie wszystko jest zabierane np. tapczany 

są zabierane a krzesełka pozostawione. 

2. Zwrócił uwagę, że na ul. Szkolnej przy dojeździe do ul. Ogrodowej należy 

postawić znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”.  

Radny E. Dasiukiewicz  

1. Zwrócił uwagę, że w powierzchni ulicy Krakowskiej (przy Noteci) jest ogroma 

koleina, która powoduje zagrożenie uszkodzenia aut. 

2. Zapytał o możliwość dociągnięcia gazu do Osowa i Trzebicza. 

Radny S. Dukaczewski 

1. Zauważył, że pracownicy Centrum Integracji Społecznej znakomicie wypełniają 

swoje obowiązki, dbając o czystość na terenie miasta, ale nie są w stanie być 

wszędzie. Dodał, że są w Drezdenku miejsca do których pracownicy CIS-u nie 

dotrą. Zapytał czy byłaby możliwość i środki finansowe na podnajem z PGKiM-u 

zamiatarki, którą można by posprzątać ulice, na których CIS nie jest w stanie 

wykonać prac. 



2. Poinformował, że podczas pełnienia dyżuru jednym z interesantów był sekretarz 

Koła Łowieckiego „JELEŃ” z Drezdenka Adam Kuchowicz, który złożył wniosek 

do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku w/s uchylenia w trybie 

nadzoru uchwały nr 2/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Kosin. S. Dukaczewski 

odczytał w/w wniosek (kserokopia wniosku stanowi załącznik nr 51 do niniejszego 

protokołu). 

Radny K. Chyba: 

1. Zapytał czy jest szansa na uzupełnienie oświetlenia na Placu Sportowym. 

2. Poprosił o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, rozpoczęcia prac 

zmierzających do budowy chodnika przy ul. Dworcowej. 

Radny D. Paluszkiewicz zapytał o rezulat wniosku Komisji Porządku Publicznego, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej  

w Drezdenku w sprawie przygotowania uchwały dotyczącej objęcia przedsiębioców 

umowami na wywóz nieczystości. 

Radny M. Czekajło: 

1. Zwrócił uwagę na stwarzające niebezpieczeństwo krzaki rosnące przy ul. 

Osiedla Leśnego w stronę Nadleśnictwa Smolarz. 

2. Zwrócił uwagę na niszczejące grobowce na terenie cmentarza w Drezdenku, 

które warto odrestaurować. 

3. Poinformował, że studzienka kanalizacyjna naprzeciw wjazdu do pogotowia 

zaczyna się zapadać. 

4. Poinformował, że barierki na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Pierwszej 

Brygady są w złym stanie technicznym (pokrzywione, brudne). 

Radny W. Kupczak: 

1. W imieniu mieszkańców Trzebicza poprosił o posprzątanie cmentarza  

w Trzebiczu. 

2. Zwrócił uwagę, że niektóre lampy w Trzebiczu nie świecą. Poprosił o przegląd 

oświetlenia na terenie Trzebicza. 

Radny Karol Chyba potwierdził potrzebę przeglądu oświetlenia na terenie gminy 

Drezdenko. 

Radny D. Krysa zapytał o możliwość modernizacji parkingu przy ul. Kopernika 

i Szpitalnej.   

Radna K. Czerwińska zwróciła uwagę na skrzywioną lampę przy ul. Pierwszej 

Brygady naprzeciwko Urzędu Skarbowego oraz nieświecące lampy w kierunku 

Niegosławia.     

Radny K. Jaśków poprosił o interwencję w sprawie naprawy drogi dojazdowej do 

Urzędu Skarbowego. 

Radna M. Kruk poprosiła o ustawienie znaku przy jednokierunkowej ul. 

Poniatowskiego informującego o zakazie zatrzymywania się po lewej stronie.         

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

 

 

 

 



 

Ad. 31 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny W. Zarzyński: 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że kwestia wywozu odpadów 

zostanie wyjaśniona z PGKiM. 

2. A. Kozubaj przyznał rację radnemu W. Zarzyńskiemu w sprawie konieczności 

ustawienia znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu”. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1. Zastępca Burmistrza poinformował, że kierownik Referatu Dróg tut. Urzędu 

sprawdzi stan wspomnianej nawierzchni. Dodał, że jeżeli będzie możliwość 

naprawy w ramach bieżących remontów to ubytek zostanie uzupełniony, 

natomiast jeżeli będzie potrzebna większa interwencja to nawierzchnia 

zostania naprawiona w przyszłym roku. 

2. A. Kozubaj powiedział, że w sprawie doprowadzenia gazu do Osowa  

i Trzebicza potrzebne będzie przeprowadzenie rozmów z PGNiG. Dodał, że 

wszystko zależy od tego czy dla gazowni taka inwestycja będzie opłacalna. 

Radny S. Dukaczewski: 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że rozmowy na temat sprzątania 

przez PGKiM zostały przeprowadzone i jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych 

takie porządkowanie będzie miało miejsce. 

Karol Chyba: 

1. Zastępca Burmistrza poinformował, że aby uzupełnić oświetlenie przy Placu 

Sportowy niezbędne będzie przeprowadzenie inwestycji poprzez 

doprowadzenie prądu do conajmnie dwóch słupów – koszt ok. 3.000-4.000 zł. 

Dodał, że taka inwestycja będzie możliwa w przyszłym roku, gdyż na ten rok 

środki na budowę oświetlenia zostały wyczerpane. 

2. A. Kozubaj powiedział, że do ZDW zostanie wystosowane pismo w sprawie 

wykonania dokumetacji dotyczącej budowy chodnika przy ul. Dworcowej. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

Zastępca Burmistrza poinformował, że nowy przetarg będzie obejmował również 

przedsiębiorców. 

Radny M. Czekajło: 

1. Z-ca Burmistrza poinformował, że nadmierne zakrzaczenia na terenie Osiedla 

Leśnego. zostaną usunięte po 1 listopada br.  

2. A. Kozubaj zadeklarował, że awaria studzienki zostanie zgłoszona do ZDW. 

Radny W. Kupczak: 

1. Zastępca Burmistrza powiedział, że sprawa porządku przy cmentarzu  

w Trzebiczu zostanie przekazana do PGKiM-u. 

2. A. Kozubaj powiedział, że obecnie przeprowadzany jest przegląd oświetlenia na 

terenie gminy Drezdenko i wszystkie uwagi w tej sprawie zostaną przekazane do 

energetyki. Poprosił o zgłaszanie na bieżąco wszystkich zauważonych 

nieprawidłowości dotyczących oświetlenia. 



 

Radny D. Krysa: 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że sprawdzone zostanie do kogo należy 

teren parkingu wspomnianego przez radnego. 

Radna K. Czerwińska: 

Zastępca Burmistrza powiedział, że obecnie przeprowadzany jest przegląd 

oświetlenia na terenie gminy Drezdenko i wszystkie uwagi w tej sprawie zostaną 

przekazane do energetyki. Poprosił o zgłaszanie na bieżąco wszystkich 

zauważonych nieprawidłowości dotyczących oświetlenia. 

Radny K. Jaśków: 

Zastępca Burmistrza poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zajazdy 

należą do zarządców dróg dojazdowych. Dodał, że w związku z tym teren ten należy 

do Gminy lub do Urzędu Skarbowego. 

Radna M. Kruk: 

A.Kozubaj powiedział, że znak informujący o zakazie zatrzymywania się przy ul. 

Poniatowskiego zostanie ponownie ustawiony. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że sprawa pisma Zarządu 

Koła Łowieckiego „JELEŃ” zostanie przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Drezdenku. 

 
Ad. 32 
Wolne wnioski. 
Radny Powiatowy Andrzej Libera poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa ze 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. wraz z Policją dokonała przeglądu dróg 

powiatowych, czego wynikiem jest obecne porządkowanie znaków. Dodał, że  

w najbliższym czasie problem oznakowania dróg powiatowych zostanie rozwiązany. 

A.Libera powiedział, że podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się  

26 października br. omówiony został temat mostu w Grąsach. Dodał, że podczas 

dyskusji głos zabrała radna Sejmiku Wojewódzkiego informując, że podczas deszczu 

na drodze gruntowej stanowiącej tymczasowy objazd, powstają kałuże i brudzą się 

samochody. Radny Powiatowy dodał, że powiedział radnej sejmiku, aby zajęła się 

problemem stanu technicznego dróg wojewódzkich, chodników i poboczy. 

Poinformował, że radna sejmiku odpowiedziała, że tylko ona walczy o modernizację 

dróg wojewódzkich, gdyż burmistrzowie i wójtowie boją się „zadzierać” z panią 

Marszałek Województwa Lubuskiego i nie interweniują w sprawie przeprowadzenia 

remontów dróg wojewódzkich. Zapytał jednocześnie Zastępcę Burmistrza czy 

rzeczywiście Gmina Drezdenka obawia się Pani Marszałek i nie występuje do ZDW 

w sprawie modernizacji dróg będących w zarządzie województwa. 

Zastępca Burmistrza powiedział, że nie wie kogo miała na myśli radna Sejmiku 

Województwa Lubuskiego, ale Gmina Drezdenko może przekazać cały stos 

dokumentacji związanej z korespondencją dotyczącą dróg wojewódzkich. 

Radny S. Dukaczewski w nawiązaniu do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza odnośnie 

zgłaszania problemów gminnych na bieżąco, poinformował, że radni na swoich 

tabletach mają już dostępną aplikację E-Sesja Interpelacje służącą do zgłaszania 



interpelacji w okresie międzysesyjnym. Omówił sprawy techniczne związne  

z  oprogramowaniem. 

A.Kołwzan wstępnie zaproponował, aby kolejna sesja RM odbyła się 25 listopada br. 

o godz. 15:00. 

 

Ad. 33 

Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/ Adam Kołwzan 

  


