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

z dnia 15 czerwca 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 15 czerwca 2016 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 16:30 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 8 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 XXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XXVI sesji Rady 

Miejskiej. Poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy  

z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446) na wniosek 

Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka (pismo stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu). A. Kołwzan poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji 

został zaproponowany przez Burmistrza i wszelkie zmiany muszą zostać 

zaakceptowane przez wnioskodawcę. Powitał Zastępcę Burmistrza Drezdenka  

A. Kozubaja (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2a do niniejszego protokołu) 

oraz radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu). Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 8 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 XXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z jezior do celów 

rekreacyjnych i wypoczynkowych - druk nr 261/16. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok - druk nr 262/16. 

5. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

A. Kołwzan zapytał czy ktoś z obecnych na sali chciałby wnieść jakieś zmiany do 

porządku obrad. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj zaproponował uzupełnienie porządku obrad o trzy 

projekty uchwał, związane z rezygnacją radnego Krzysztofa Siudy w pracy w Komisji 

Rewizyjnej. Dodał, że w związku z powyższym Rada Miejska musi podjąć uchwały  

o zmianie składów osobowych komisji. A. Kozubaj powiedział, że zgodnie  

z propozycjami, które wcześniej zostały złożone zmianie ulegną składy trzech komisji: 

Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Porządku Publicznego, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał porządek obrad po zmianach: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z jezior do celów 

rekreacyjnych i wypoczynkowych - druk nr 261/16. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok - druk nr 262/16. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Drezdenku - druk nr 263/16. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Drezdenku - druk nr 264/16. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Drezdenku - druk nr 265/16. 

8. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z jezior do 

celów rekreacyjnych i wypoczynkowych - druk nr 261/16. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z jezior do celów 

rekreacyjnych i wypoczynkowych (projekt stanowi załacznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 
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Zastępca Burmistrza Drezdenka A. Kozubaj przypomniał, że w maju br. Rada Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały z 2008 

roku, która wprowadzała zakaz pływania niektórych jednostek pływających po 

jeziorach powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Dodał, że ta decyzja Rady Powiatu 

spowodowała, że został całkowicie uchylony zakaz używania np. skuterów lub innych 

jednostek pływających z napędem silnikowym. A. Kozubaj poinformował, że do Gminy 

Drezdenko wpłynęło szereg podań łacznie z podpisami mieszkańców gminy w sprawie 

przywrócenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających po jeziorach gminy 

Drezdenko. Zastępca Burmistrza powiedział, że Rada Miejska opierając się na art. 40 

ust. 3 ustawie o samorządzie gminnym może wprowadzić taki zakaz w ramach 

regulaminu ustalającego zasady korzystania z jezior do celów rekreacyjnych  

i wypoczynkowych. Dodał, że taki regulamin ma zapewnić porządek, bezpieczeństwo 

i spokój osób wypoczywających nad jeziorami. Podsumowując A. Kozubaj powiedział, 

że podjęcie niniejszej uchwały ma naprawić sytuację zaistniałą po wejściu w życie 

uchwały rady powiatu. Zastępca Burmistrza poinformował, że w projekcie uchwały 

wymienionych zostało 15 jezior, których dotyczyły pisma. Dodał, że 4 pozostałe jeziora 

tzn. Grotowskie, Kliczyna (potoczna nazwa Płytkie), Kosin Duży i Kosin Mały nie są 

objęte regulaminem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał czy pozostałe 4 jeziora nie zostaną 

objęte regulaminem dlatego, że nie było pism w ich sprawie. 

A.Kozubaj poinformował, że jeziora te nie zostaną objęte regulaminem dlatego, że nie 

było pism. Dodał, że mieszkańcy nie apelowali w sprawie zakazu używania jednostek 

pływajacych z napędem spalinowym na terenie tych jezior dlatego, że nie korzystają  

z tych jezior w taki sposób jaki jest wskazany w regulaminie tzn. nie ma tam miejsc do 

kąpania, pływania, wypoczywania. 

Radny K. Siuda zaproponował, aby jezioro Płytkie znalazło się na liście jezior objętych 

regulaminem, gdyż jest tam strefa ochronna kanii czarnej i może okazać się, że 

ekolodzy będą protestować po podjęciu uchwały w takiej formie. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała ma wprowadzić 

regulamin korzystania z jezior dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych opierając się 

na przepisach porządkowych a nie z ochrony przyrody. Dodał, że gdyby jezioro 

Kliczyna potocznie zwane Płytkim zostało wpisane na tę listę, wówczas nie byłoby 

uzasadnienia i nadzór wojewody miałby podstawę do uchylenia uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał czy przy tych 4 wykluczonych 

jeziorach są miejsca, które mogłyby posłużyć do wodowania skuterów. 

A.Kozubaj powiedział, że aby korzystać z jezior w celu pływania po nich sprzętem 

motorowodnym potrzebna jest cała infrastruktura, która ułatwia zwodowanie sprzętu 

np. pomost. Dodał, że z tego co się orientuje to przy tych jeziorach nie ma takiej 

infrastruktury. Zastępca Burmistrza Drezdenka powiedział, że najbliżej Drezdenka są 

dwa jeziora dostosowane do uprawiania sportów motorowodnych Mierzyn niedaleko 

Międzychodu i jezioro Osiek. 

Radny W. Zarzyński zapytał czy jeśli dziś zostanie podjęta przedmiotowa uchwała to 

będzie ona obligatoryjnie zakazywała używania sprzętów motorowodnych na terenie 

gminy Drezdenko. 
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Zastępca Burmistrza powiedział, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 regulaminu, który jest 

integralną częścią uchwały będzie obowiązywał całkowity zakaz pływania skuterami 

motorowymi i innymi urządzeniami z napędem spalinowym z wyłączeniem służb 

porządkowych i ratunkowych. Dodał, że jeżeli ktoś będzie używał tego typu sprzętu, 

wówczas może zostać to zgłoszone do organów ścigania. 

Radny E. Dasiukiewicz zapytał czy przy każdym wymienionym w projekcie uchwały 

jeziorze będą umieszczone tablice z regulaminem. 

A.Kozubaj powiedział, że przy każdym jeziorze wymienionym w uchwale będą musiały 

zostać umieszczone tablice z regulaminem informujące o prawach i obowiązkach osób 

korzystających z jezior. 

Za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 7. 

Rada Miejska, w obecności 8 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVI/260/2016  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z jezior do celów 

rekreacyjnych i wypoczynkowych (uchwała stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego 

protokołu). 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok 

- druk nr 262/16. 

Zastępca Burmistrza Drezdenka A. Kozubaj poinformował, że zaproponowane 

w projekcie zmiany w budżecie wiążą się z wyjazdem studentów Uniwersytetu III 

Wieku promującym Gminę Drezdenko. Dodał, że koszt wyjazdu wynosi 10.0000 zł.  

a Gmina proponuje przyznać dotację w kwocie 3.000 zł. 

Radny M. Suchecki zapytał z jakch środków nastapi przesunięcie. 

A.Kozubaj poinformował, że środki zostaną przesunięte ze środków, które są 

przewidziane na kulturę fizyczną i sport. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok 

(projekt stanowi załacznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 7. 

Rada Miejska, w obecności 8 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVI/261/2016  

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

stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego 

stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku - druk nr 263/16. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że w związku z rezygnacją radnego  

K. Siudy z uczestniczenia w pracach Komisji Rewizyjnej (data wpływu do Biura Rady 

Miejskiej 01.06.2016r.) należy zmienić skład osobowy komisji. Dodał, że zgodnie ze 

Statutem Gminy Drezdenko Komisja Rewizyjna powinna składać się z 3 osób.  
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A. Kozubaj powiedział, że należy zrobić to teraz dlatego, że Komisja Rewizyjna ma 

sporo spraw do rozpatrzenia a nie jest to możliwe bez pełnego składu. Poinformował, 

że radny K. Siuda zadeklarował pracę w Komisji Budżetowej (stąd zmiana składu 

Komisji Budżetowej), natomiast do pracy w Komisji Rewizyjnej zadeklarował chęć 

pracy radny S. Dukaczewski (stąd zmiana składu osobowego Komisji Porządku 

Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony Przeciwpożarowej). 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Drezdenku (projekt stanowi załacznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 7. 

Rada Miejska, w obecności 8 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVI/262/2016  

w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego 

stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku - druk nr 264/16. 

A.Kozubaj powiedział, że potrzeba zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej jest 

konsekwencją podjęcia poprzedniej uchwały. Poinformował, że do składu Komisji 

zostanie dopisany radny K. Siuda. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Drezdenku (projekt stanowi załacznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 7. 

Rada Miejska, w obecności 8 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVI/263/2016  

w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

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

 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2014 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego 

stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku - druk nr 265/16. 

A.Kozubaj poinformował, że w wyniku rezygnacji radnego S. Dukaczewski w pracach 

Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej zaistaniała potrzeba zmiany uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Drezdenku (projekt stanowi załacznik nr 11 do niniejszego protokołu). 



6 
 

Wyniki głosowania: 

Za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 7. 

Rada Miejska, w obecności 8 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVI/264/2016  

w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 8 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  
i XXVI sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
 

      Przewodniczący Rady Miejskiej   
     

/-/ Adam Kołwzan 
 


