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

z dnia 27 stycznia 2015 roku 
 

Obrady rozpoczęto 27 stycznia 2016 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:30 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 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 XVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał Starostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, 

radnych powiatowych, kierowników jednostek, 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 11 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 XVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 



3. Apel Rady Miejskiej w/s utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu 

Powiatowym w Drezdenku. 

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Drezdenko. 

5. Informacja z wykonania uchwały Nr XIII/115/2015 RM w Drezdenku z dn. 

28.10.2015r. w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Drezdenko 

oraz § 20 uchwały Nr XIII/117/2015 RM w Drezdenku z dn. 28.10.2015r. w sprawie 

zasad gosodarowania nieruchomościami za 2015 rok. 

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

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

8. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - druk nr 197/16. 

9. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/145/2015 RM w Drezdenku  

z dn.09.12.2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - druk nr 

198/16. 

10. Projekt uchwały w/s ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy - druk nr 199/16. 

11. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LII/397/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm - 

druk nr 200/16. 

12. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LII/396/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 

201/16. 

13. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XLII/338/2013 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Drezdenko - druk nr 202/16. 

14. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok - 

druk nr 203/16. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Edward Tyranowicz zaproponował 

wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego apelu Rady Miejskiej w/s 

utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym  

w Drezdenku ze względu na fakt, że spółka jest dopiero we wstępnej fazie 

omawiania utworzenia SOR-u w drezdeneckim szpitalu. Starosta powiedział, że  

w przygotowaniu są protokoły i opinie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

Dyrektora Transportu Sanitarnego. Zwrócił uwagę, że obecnie jest za wcześnie na 

wysyłanie prośby, gdyż szpital musi spełnić określone warunki, aby utworzenie SOR-



u było możliwe np. określona liczba przyjęć na Izbie Przyjęć czy obsada lekarzy.  

E. Tyranowicz poinformował, że decyzję odnośnie SOR-u wyda wojewoda. Dodał, że 

za wcześnie jest na wystosowanie apelu czy prośby RM w Drezdenku ze względu na 

fakt, że z dzisiejszymi jego ustaleniami i wnioskami nie zostały zapoznane Zarząd 

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i Rada Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. 

Zauważył, że może okazać się radni Rady Miejskiej w Drezdenku postawią Zarząd 

Powiatu, radnych powiatowych oraz Starostę w niezbyt komfortowej sytuacji. 

Starosta powiedział, że być może nadejdzie taki czas, kiedy Rada Powiatu zwróci się 

do Rady Miejskiej w Drezdenku z prośbą o wystosowanie apelu w sprawie 

utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Drezdenku, kiedy okaże się że 

pojawiają się problemy proceduralne. 

Rada Miejska w Drezdenku w obecności 11 radnych 2 głosami „za”, 9 

„przeciwko” odrzuciła wniosek Starosty Strzelecko Drezdeneckiego w sprawie 

wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego apelu Rady Miejskiej w/s 

utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym  

w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Apel Rady Miejskiej ws utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  

w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że apel, który RM chciałaby 

podjąć nie ma być żądaniem, gdyż takie działanie mogłoby zostać źle odebrane. 

Dodał, że intencją tego apelu było poparcie działań zmierzających do utworzenia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku. Aby nie 

wchodzić w kompetencje Starosty zaproponował, aby podjąć taki apel i czekać z jego 

wysłaniem na sygnał Starosty, że jest potrzeba wsparcia inicjatywy przez Radę 

Miejską w Drezdenku. 

Rada Miejska w Drezdenku w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła apel 

w/s poparcia utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu 

Powiatowym w Drezdenku (apel stanowi załacznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 4 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 

Drezdenko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

materiały przygotowane przez Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku 

(materiał stanowi załacznik nr 3 do niniejszego protokołu). Dodał, że zarówno 

wczoraj jak i dziś komendant ani jego zastępca nie mogli uczestniczyć 

w obradach. Przekazał jednocześnie prośbę komendanta o wyrozumiałość i w razie 

pytań dotyczacych materiału przekazanie ich na piśmie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

 



 

Ad. 5 

Informacja z wykonania uchwały Nr XIII/115/2015 RM w Drezdenku z dn. 

28.10.2015r. w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy 

Drezdenko oraz § 20 uchwały Nr XIII/117/2015 RM w Drezdenku z dn. 

28.10.2015r. w sprawie zasad gosodarowania nieruchomościami za 2015 rok. 

Przewodniczący RM poinformował, że radni otrzymali materiały dotyczące informacji 

z wykonania uchwały Nr XIII/115/2015 RM w Drezdenku z dn. 28.10.2015r.  

w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Drezdenko oraz § 20 

uchwały Nr XIII/117/2015 RM w Drezdenku z dn. 28.10.2015r. w sprawie zasad 

gosodarowania nieruchomościami za 2015 rok. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 6 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

- Waldemar Kupczak 

- Dariusz Krysa 

- Mariusz Suchecki 

- Michał Czekajło 

- Sebastian Dukaczewski 

- Andrzej Zych 

- Edward Dasiukiewicz 

- Danuta Saj 

- Paulina Pieluszczak-Suchodolska 

Radny W. Kupczak: 

1. Ponowił prośbę dotyczącą zgłoszenia do naprawy odcinka drogi wojewódzkiej od 

hurtowni „STROP” do ronda im.J. Kilińskiego. 

2. Zauważył, że do tej pory nie ma tabliczek informujących o nazwach nowo 

wybudowanych rond. 

3. Zwrócił uwagę, że w dalszym ciągu nie została naprawiona studzienka  

w powierzchni ul. Poznańskiej w Trzebiczu. 

Radny D. Krysa: 

1. Zwrócił uwagę na informacje o pozyskaniu znaczącego dofinansowania na 

przebudowę dróg powiatowych w Strzelcach Krajeńskich. Zapytał Starostę 

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego czy podobne środki będą pozyskane na 

remonty dróg powiatowych na terenie gminy Drezdenko. 

2. Zapytał Starostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego czy boisko przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjanych w Drezdenku może być dostępne dla mieszkańców 

Drezdenka w godzinach popołudniowych. 

Radny M. Suchecki: 

Poprosił o szybką reakcję w sprawie utrzymania porządku na drodze do Grotowa (od 

drogi wojewódzkiej w stronę kościoła, szkoły). Dodał, że droga ta została 

pomniejszona przez zwały piachu, które napływają od strony lasu. 



Radny M. Czekajło: 

Zauważył potrzebę ponowienia żądania od Zarządu Dróg Wojewódzkich remontów 

dróg wojewódzkich biegnących przez Drezdenko oraz remontu przejazdu kolejowego 

przez PKP. 

 

Radny S. Dukaczewski:  

1. Poinformował, że zwrócił się z zapytaniem o możliwość zmiany uchwały Nr 

XV/151/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.w sposób taki, aby regulamin w paragrafie 3 

zawierał również piece niskoemisyjne na paliwa: biomasę i ekogroszek i otrzymał 

odpowiedź z Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrona Środowiska że dyskusje na 

ten temat mogą rozpocząć się dopiero w marcu lub kwietniu br. Dodał, że 

wskazówki dotyczące zmiany uchwały płyną od mieszkańców, którzy planują 

modernizację swoich instalacji grzewczych. Poprosił o zajęcie się tematem 

wcześniej. 

2. Zapytał czy oprócz kolektorów słonecznych, których montaż Gmina 

dofinansowuje mogła by dofinansowywać również ogniwa fotowoltaiczne. 

Sołtys Kosina Andrzej Zych: 

W imieniu mieszkańców wsi Kosin złożył protest przeciwko uniemożliwieniu 

mieszkańcom wsi wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany 

nazwy placu Wileńskiego. Jednocześnie na ręce Przewodniczącego RM i Burmistrza 

Drezdenka złożył pismo w tej sprawie. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

Zwrócił uwagę na potrzebę natychmiastowego odrestaurowania dwóch kopuł 

mieszczących się na terenie cmentarza komunalnego w Drezdenku. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1. Powiedziała, że mieszkanka placu Wileńskiego poinformowana została  

w Urzędzie Miejskim, że większość głosów oddanych w konsultacjach 

społecznych w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego jest za jego zmianą.  

W związku z powyższym zapytała, kto poniesie koszty w przypadku zmiany 

nazwy placu. 

2. Zapytała czy byłaby możliwość nagrywania spotkań  sołtysów z Burmistrzem, 

które odbywają się przed sesją RM lub ewentualnie zrezygnowania ze spotkań 

sołtysów z Burmistrzem i omawiania wszystkich spraw sołeckich podczas obrad 

RM. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

1.  Ponownie zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie zabezpieczenia 

studzienek w nawierzchni dróg biegnących przez Trzebicz. 

2. Poinformowała, że podczas opadów deszczu mieszkańcy ul. Mostowej  

w Trzebiczu nie mają możliwości wyjścia ze swoich posesji ze względu na stan 

nawierzchni tej ulicy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 15 minutową przerwę  

w obradach. 

  

 



Ad. 7 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny W. Kupczak: 

1. M. Pietruszak zadeklarował ponowne wystosowanie pisma do ZDW w sprawie 

wciąż powracającego problemu uskoku w nawierzchni drogi wojewódzkiej. 

2. Burmistrz Drezdenka zadeklarował ponowienie pisma do ZDW w sprawie 

montażu tablic informujących o nazwie rond. Dodał, że ZDW został powiadomiony 

o fakce nadania nazw rondom. 

3. Burmistrz powiedział, że należy sprawdzić stan studzieki, gdyż jest tam instalacja 

zarówno sanitarna i burzowa. Zadeklarował podejście po raz kolejny do problemu. 

Radny D. Krysa: 

1. Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego E. Tyranowicz powiedział, że gdyby 

planowano wyremontować do końca kadencji wszystkie drogi powiatowe to 

potrzebne jest 36 mln. zł., natomiast przeznaczone zostanie 6 mln. Dodał, że  

w Strzelcach Kraj. modernizowana jest droga powiatowa Al. Piastów, której koszt 

remontu pokryje kilka instytucji – PGKiM, finansowanie z tzw.”schetynówki”, 

Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe. Starosta przypomniał, że na terenie gminy 

Drezdenko położone są dwie drogi powiatowe Rąpin-Marzenin i Sowia Góra – 

Lubiatów. Dodał, że wg planu na wiosnę w Rąpnie droga zostanie zrobiona, 

natomiast remont drogi w Lubiatowie podzielony został na 3 części. Obecną fazą 

są rozmowy przedprojektowe. 

2. Starosta poinformował, że na podstawie opinii użytkowników boiska przy ZSP 

uznano je za mało bezpieczne, mimo posiadania wszystkich atestów. 

 W związku z powyższym boisko musi zostać wyłączone z możliwości korzystania 

z niego popołudniami. 

Radny M. Suchecki: 

Burmistrz uznał jako wniosek do utrzymania bieżącego dróg sprawę zgłoszoną przez 
radnego. 
Radny M. Czekajło: 

M. Pietruszak poinformował, że rozmawiał na temat dróg wojewódzkich biegnących 

przez Drezdenko z p. Marszałek Makarską, która zadeklarowała swoją obecność  

w Drezdenku w miesiącu lutym br. W sprawie przejazdu kolejowego zadeklarował 

wysłanie pisma ponaglającego do PKP. 

Radny S. Dukaczewski: 

M. Pietruszak powiedział, że interpelacje radnego zostaną szczegółowo 

przeanalizowane pod kątem możliwości wprowadzenia do uchwał RM zmian 

uwzględniających przedstawione propozycje. 

Sołtys Kosina A. Zych: 

Przewodniczący RM poinformował, że odpowiedź na pismo zostanie udzielona na 

piśmie. Dodał, że poinformowani zostaną również pozostali Sołtysi gminy Drezdenko. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

Burmistrz poinformował, że jedna z kopuł wspomnianych przez radnego była 

zabezpieczana przez PGKiM. Zadeklarował sprawdzenie czy owe zabezpieczenie 



zdaje jeszcze egzamin. Druga kopuła jest własnością prywatną i bardzo trudno jest 

się porozumieć z właścicielami. Dodał, że problem ten analizuje również konserwator 

zabytków. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zauważył, że od jakiegoś czasu 

rozpowszechniane są informacje, że wyniki dotyczące konsultacji w/ zmiany 

nazwy placu Wileńskiego „wyciekły”. Dodał, że konsultacje w dalszym ciągu 

trwają i do momentu ich zakończenia wyników absolutnie nie będzie. 

Przypomniał, że 5 lutego br. upływa termin przeprowadzenia konsultacji  

a informacja o wyniku konsultacji zostanie przedstawiona na następnej sesji RM. 

Dodał, że radni muszą podjąć decyzję w/s wniosku mieszkańców, którzy wystąpili 

z propozycją zmiany nazwy placu. 

Sekretarz Gminy B. Rerus przytoczył orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, które informuje, że Rada Miejska ma obowiązek ocenić skutki 

finansowe podejmowanej uchwały, ale nie musi ich pokrywać. Dodał, że w myśl 

wspomnainego wyroku mieszkańcy ponoszą koszty zmiany nazwy ulic czy 

placów. Przypomniał, że wnioskodawcy poinformowali, że są w stanie pokryć 

koszty zmiany nazwy placu Wileńskiego. 

2. M. Pietruszak powiedział, że nie ma problemu, aby nagrywać kolejne spotkania  

z Sołtysami. A. Kołwzan dodał, że jak najbardziej spotkania Burmistrza  

z Sołtysami mogą być nagrywane, ale bez sporządzania z nich protokołu. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

Burmistrz poinformował, że przy sali wiejskiej zostały zamontowane skrzynki 

chłonne, które spełniały swoją rolę. Dodał, że należy sprawdzić ich stan, bo być 

może uległy one zapchaniu. 

Ad. 8 

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - druk nr 

197/16. 

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 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XVIII/196/2016  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (uchwała stanowi 

załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/145/2015 RM w Drezdenku  

z dn.09.12.2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na 



nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne - druk nr 198/16. 

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

omawiany na posiedzeniach komisji, jednak pojawiły się wątpliwości które wyjaśni 

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska  

J. Kucharska. 

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska  

J. Kucharska przypomniała, że projekt uchwały musi zostać poddany pod obrady 

Rady Miejskiej ze względu na fakt, że w poprzedniej uchwale pojawił się błąd w cenie 

pojemników o pojemności od 5 do 16 m3. Dodała, że w uchwale widniało wyliczenie, 

które zawierało koszt pojemnika za odbiór 1 raz w miesiącu. J. Kucharska 

poinformowała, że ze względu na fakt, że wszystkie pojemniki będą opróżniane 1 raz 

w tygodniu należało wszystkie pozycje zawierające błędy urealnić. 

Przypomniała, że na wczorajszym posiedzeniu komisji pojawiły się wątpliwości 

dotyczące potrzeby składania przez wszystkich przedsiębiorców deklaracji w/s 

wyskości opłat za gospodarowanie odpadami. Wyjaśniając wątliwości przeczytała art. 

6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który brzmi: „Właściciele 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek 

określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b („pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami 

ustawy i przepisami odrębnymi.”), są obowiązani do udokumentowania w formie 

umowy korzystania z usług wykonywanych przez:  

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych lub  

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 – przez okazanie takich umów  

i dowodów uiszczania opłat za te usługi.” J. Kucharska wyjaśniła, że zapis ten 

oznacza, że do 31 marca wszyscy przedsiębiorcy powinni mieć zawarte umowy,  

a z dniem 1 kwietnia muszą złożyć deklaracje (które mogą być zerowe). 

Radny D. Krysa zauważył, że na rynku dostępne są pojemniki o pojemności 80 litrów 

a w omawianym projekcie proponuje się od razu 110 litrowe. Powiedział, że jego 

zdaniem powinien w uchwale pojawić się zapis o możliwości korzystania z pojemnika 

80 litrowego w cenie 36 zł. dla przedsiębiorców. 

J. Kucharska poinformowała, że podczas przygotowywania się do przejęcia odpadów 

komunalnych od przedsiębioców pracownicy tut. Urzędu przeprowadzili rozeznanie 

wśród firm, które do tej pory obsługiwały przedsiębiorców co do pojemności 

stosowanych pojemników. Dodała, że okazało się, iż stosowano pojemniki 110, 240, 

1100 itd. litrowe. 

Radni nie wnieśli uwag. 



 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/145/2015 RM w Drezdenku  

z dn.09.12.2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (projekt stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 8, przeciw: 2, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XVIII/197/2016  

w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (uchwała stanowi 

załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy - 

druk nr 199/16. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy (projekt stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XVIII/198/2016  

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy (uchwała stanowi 

załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LII/397/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Gościm - druk nr 200/16. 

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 zmiany uchwały Nr LII/397/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm 

(projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XVIII/199/2016  

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/397/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 

26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Gościm (uchwała stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LII/396/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Drezdenko - druk nr 201/16. 

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 zmiany uchwały Nr LII/396/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko (projekt 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XVIII/200/2016  

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/396/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko 

(uchwała stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XLII/338/2013 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Drezdenko - druk nr 202/16. 

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 zmiany uchwały Nr XLII/338/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko 

(projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 



Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XVIII/201/2016  

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/338/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

 

Ad. 14 

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

- druk nr 203/16. 

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 zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok - 

druk nr 203/16 (projekt stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XVIII/202/2016  

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

stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 
Wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał o sugestie związane z terminem 

kolejnej sesji. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że niezbędna będzie sesja 

zwołana na wniosek Burmistrza. Wyjaśnił, że potrzeba ta wynika z podjetej  

w listopadzie uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie 

Drezdenko (obszar gdzie powstaje osiedle „Przy lesie”) a wobec, którego Wojewoda 

Lubuski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze. Wyjaśnił, że przyczyną rozstrzygnięcia 

była pomyłka urbanisty współpracującym z Urzędem, która dotyczyła braku 

uzgodnień planu z Ministrem Środowiska. M. Pietruszak poinformował, że 

konsekwencją tego błędu były inne decyzje organów m.in. Starosty Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego, który uchylił pozwolenie na budowę. Burmistrz 

powiedział, że obecna sytuacja ludzi oczekujących na mieszkania, właściciela firmy 

budowlanej B. Antczaka oraz jego pracowników jest bardzo trudna. Dodał, że 

rozmawiał, z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem na temat ewentualnych 

rozwiązań związanych z doprowadzeniem do możliwości kontynuacji budowy, który 

wyraził chęć pomocy. M. Pietruszak poinformował, że rozmawiał również  

z Wiceministrem Ochrony Środowiska z bardzo dobrym efektem, gdyż dziś otrzymał 



pocztą elektroniczną uzgodnienie Ministra Środowiska odnośnie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, 

obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko. Dodał, że w związku z tym Rada 

Miejska bez zbędnej zwłoki może ponownie podjąć uchwałę w tej sprawie. 

Zaproponował, aby sesja odbyła się przed 4 lutego br. gdyż to jest dzień  

w którym uprawomacnia się roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego. 

Przewodniczący RM A. Kołwzan zaproponował, aby sesja o której mówi Burmistrz 

odbyła się we wtorek 2 lutego br. o godz. 17:00. 

Przewodniczący RM A. Kołwzan zaproponował, aby planowa sesja RM odbyła się  

24 lutego o godz. 15:00. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 16 

Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad              

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/ Adam Kołwzan 

  


