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

z dnia 16 listopada 2015 roku 
 

Obrady rozpoczęto 16 listopada 2015 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 15:00 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych. 
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 XIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XIV sesji Rady 

Miejskiej, jednocześnie poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 

3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015.1515) na 

wniosek Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka (pismo stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu). Powitał Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Zastępcę 

Burmistrza Drezdenka A. Kozubaja, Sekretarza Gminy B. Rerusa (lista obecności 

gości stanowi załącznik nr 2a do niniejszego protokołu), sołtys Lubiatowa D. Saj oraz 

radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

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 odczytał porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 
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3. Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie 

Drezdenko – druk nr 132/15. 

4. Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu – druk nr 133/15. 

5. Projekt uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i inymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku 

publicznego na 2016 rok – druk nr 134/15. 

6. Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku 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+902,50 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 135/15. 

7. Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej – druk nr 136/15. 

8. Projekt uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej 

sołectwa Lubiatów – druk nr 137/15. 

9. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Poinformował jednocześnie, że wszystkie zaproponowane zmiany do porządku obrad 

muszą zostać zaakceptowane przez Burmistrza Drezdenka. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zwrócił się z prośbą do Burmistrza  

o możliwość zmiany porządku obrad – punkt 9 „Informacje”, punkt 10 „Zamknięcie 

obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku”. Burmistrz Drezdenka wyraził zgodę na 

modyfikację porządku obrad. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Ad. 3 
Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie 

Drezdenko – druk nr 132/15. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zarekomendował radzie podjęcie przedmiotowej 

uchwały ze względu na fakt, że umożliwi to rozpoczęcie procedury, która zaspokoi 

potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Drezdenka. Poinformował, że jest duże  

zapotrzebowanie na tego typu mieszkania. Burmistrz powiedział, że dotychczas 

budowane bloki przez firmę p. Antczaka zamieszkałe są w całości a kolejne rodziny 

czekają na lokale. Burmistrz powiedział, że w gminie Drezdenko są osoby, które 

czekają nie tylko na mieszkania komunalne, ale także jest wielu chętnych na 

mieszkania deweloperskie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko 

– druk nr 132/15 (projekt stanowi załacznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 4 
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Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XIV/132/2015  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

Ad. 4 
Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu – druk nr 133/15. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przyznania 

dotacji na prace remontowe kościoła w Gościmiu. Dodał, że proboszcz Tadeusz 

Wołoszyn od kilku lat planuje prace remontowe obiektu a w związku z tym, że  

w budżecie są jeszcze środki na ten cel, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyznać 

dotację dla parafii Trzebicz na modernizację kościoła w Gościmiu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu – druk nr 133/15 (projekt stanowi 

załacznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 4 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XIV/132/2015  

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Trzebiczu (uchwała stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

Ad. 5 
Projekt uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i inymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku 

publicznego na 2016 rok – druk nr 134/15. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że w zwiazku z faktem, iż Gmina 

Drezdenko udziela dotacji podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne i stanowi 

wymóg ustawowy. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i inymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku 

publicznego na 2016 rok – druk nr 134/15 (projekt stanowi załacznik nr 7 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 4. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XIV/133/2015  

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i inymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku 

publicznego na 2016 rok (uchwała stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 6 
Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej – druk nr 
135/15. 
Z-ca Burmistrza Drezdenka A. Kozubaj  poinformował, że zmiana polega na na 
wykreśleniu jednego zdania w poprzedniej uchwale. Dodał, że zgodnie z sugestią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w § 6 ust.4 proponuje się wykreślenie zdania: 
„Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentu w postaci 
rachunku”. A. Kozubaj poinformował, że nie zmieni to ani dochodów ani wydatków  
w budżecie gminy. 
Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej - druk nr 135/15 

(projekt stanowi załacznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 4. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XIV/134/2015  

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej (uchwała stanowi 

załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

Ad. 7 
Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku 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+902,50 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 136/15. 

Z-ca Burmistrza Drezdenka A. Kozubaj powiedział, że mimo propozycji uchylenia 

uchwały, Gmina Drezdenko w dalszym ciągu zainteresowana jest zaangażowaniem  

w to zadanie. Wyjaśnił, że nadzór wojewody zasugerował, aby uchwałę, która 

przewidywała będzie wydatki w 2017 roku podjąć w roku poprzedzającym czyli w 2016. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku 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+902,50 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 136/15 (projekt stanowi załacznik 

nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 4. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XIV/135/2015  

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pt. 
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„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od 

km 70+621,50 do km 80+902,50 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 12 do niniejszego protokołu). 

Ad. 8 
Projekt uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej 

sołectwa Lubiatów – druk nr 137/15. 

Przewodniczący RM A. Kołwzan wyjaśnił, że kadencja Rady Sołeckiej sołectwa 

Lubiatów trwała 4 lata i upływa w listopadzie 2015r.  Dodał, że zgodnie ze statutem 

Gminy Drezdenko wybory do Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa 

Lubiatów – druk nr 137/15 (projekt stanowi załacznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący RM A. Kołwzan wyjaśnił, że kadencja Rady Sołeckiej sołectwa 

Lubiatów trwała 4 lata i upływa w listopadzie 2015r.  Dodał, że zgodnie ze statutem 

Gminy Drezdenko wybory do Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska. 

Wyniki głosowania 

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

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XIV/136/2015  

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa 

Lubiatów (uchwała stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu). 

Ad. 9 
Przewodniczący RM A. Kołwzan zaproponował wstępnie, aby kolejna sesja Rady 

Miejskiej odbyła się 9 grudnia br.o godz. 15:00. 

A.Kołwzan zaproponował, aby sesja budżetowa odbyła się 30 grudnia br. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj w imieniu organizatorów balu charytatywnego 

zaprosił do uczestniczenia w tym balu. Przekazał informacje dotyczące szczegółów 

imprezy. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad. 10 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  

i XIV sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:       
J. Ambroziak 

    
               Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
           /-/ Adam Kołwzan 

 


