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Protokół Nr XVII.2016 
z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 11 stycznia 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 11 stycznia 2016 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 16:15 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 XVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XVII 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 ze 

zm.) 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 Trzebicza Paulinę Pieluszczak-Suchodolską 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 XVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Projekt uchwały w/s określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 194/16. 

4. Projekt uchwały w/s ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół - druk nr 195/16. 

5. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj w imieniu Burmistrza Drezdenka poprosił  

o wprowadzenie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Ad. 3 
Projekt uchwały w/s określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich 

spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 

194/16. 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty Ewa Pręt wyjaśniła, że w związku ze 

zmianą ustawy o systemie oświaty i związanym z tym powrotem dzieci sześcioletnich 

do przedszkoli musiały zostać zmienione kryteria spełniane na drugim etapie rekrutacji 

do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drezdenko. Poinformowała, że 

rozporządzeniem ministra, które weszło w życie z końcem listopada ubiegłego roku 

ogłoszono harmonogram obowiązków Gminy odnośnie przedmiotowych kryteriów. 

Dyrektor MGZO powiedziała, że do końca stycznia br. musi zostać 

podjęta,opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wejść  

w życie uchwała w tej sprawie. E. Pręt wyjaśniła, że w odniesieniu do poprzedniej 

uchwały zmieniło się tylko jedno kryterium polegające na tym, że w pierwszej 

kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci sześcioletnie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko (projekt stanowi załacznik nr 

3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XVII/193/2016  

w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w/s ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
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Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół - druk nr 195/16. 

Dyrektor MGZO wyjaśniła, że projekt uchwały jest spójny z poprzednim projektem 

uchwały i dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum. Powiedziała, że do tej pory 

kryteria rekrutacji mógł ustalać dyrektor szkoły a od 2016 kryteria te ustalane są przez 

organ prowadzący. 

Radny Edward Dasiukiewicz zapytał o możliwość zapisania (np. z powodów nękania 

przez pozostałych uczniów) do szkoły przez ucznia z poza obwodu niespełniającego 

określonych kryteriów. 

E. Pręt wyjaśniła, że kryteria dotyczą naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej  

i gimnazjum uczniów z poza obowodu. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 

oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkół (projekt stanowi załacznik nr 5 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XVII/194/2016  

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 

oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół (uchwała stanowi załącznik  nr 6 

do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Drezdenko na 2016 rok 

– druk nr 196/16. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że projekt uchwały ma związek  

z potrzebą przesunięcia środków finansowych dotyczących należności 

windykacyjnych w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację 

dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gościm. Dodał, że Gmina 

będzie aplikować o środki na boiska w Rąpinie i Gościmiu z Lokalnej Grupy Działania 

„Brama Lubuska”. Burmistrz powiedział, że jednym z wymogów pozwalającym na 

złożenie wniosku jest rozstrzygnięty przetarg na dzień składania wniosku.  

M. Pietruszak poinformował, że zamiarem Gminy jest aplikowanie o dofinansowanie 

zarówno na budowę boiska w Gościmiu jak i Rąpinie a tylko na Rąpin w budżecie na 

2016 rok zabezpieczone zostały środki na przygotowanie dokumentacji. W związku  

z tym, że w budżecie nie ma zabezpieczonych środków na dokumentację w Gościmiu 

to postanowiono przesunąć je w szybkim tempie, aby móc wszcząć procedurę 

związaną z przygotowaniem dokumentacji a później ewentualnie uzupełnić te środki. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Drezdenko na 2016 rok 

(projekt stanowi załacznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
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Wyniki głosowania 

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

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XVII/195/2016  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Drezdenko na 2016 rok (uchwała 

stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 6 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  
i XVII sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:       
J. Ambroziak 

    
               Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
                Adam Kołwzan 

 


