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

z dnia 30 czerwca 2016 roku 
 

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

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 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 XXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 

Bogusława Kierusa, radnych powiatowych, kierowników jednostek, Burmistrza 

Drezdenka M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza A. Kozubaj, 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 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 XXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 



3. Informacja z działalności PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku. 

4. Przygotowanie do sezonu turystycznego. 

 Informacja z działalności PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku. 

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

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

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

rok - druk nr 266/16. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansoawej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 267/16. 

9. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania – druk nr 268/16. 
10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Informacja z działalności PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że temat został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji (materiał stanowi załacznik nr 2 do 

niniejszego protokołu). Poinfomował, że Prezes PGKiM-u nie mógł być obecny na 

dzisiejszej sesji RM dlatego wszystkie pytania związane z materiałami zostaną 

przekazane prezesowi na piśmie. 

Radny E. Dasiukiewicz nawiązując do tematu pomieszczeń gospodarczych tzw. 

komórek powiedział, że należy tam również wykonać studzienkę odprowadzającą 

wody burzowe. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Przygotowanie do sezonu turystycznego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

materiały na temat przygotowania do sezonu turystycznego, które szczegółowo 

zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji (materiał stanowi załacznik nr 3 

do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

                                          

Ad. 5 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Włodzimierz Zarzyński 

- Krzysztof Siuda 



- Michał Czekajło 

- Edward Dasiukiewicz 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Waldemar Kupczak 

- Mariusz Suchecki  

- Dariusz Krysa 

- Michał Czekajło 

- Mariusz Suchecki 

- Katarzyna Czerwińska 
- Sebastian Dukaczewski 
- Czesław Binkowski 
- Andrzej Zych 
- Danuta Saj 
- Paulina Pieluszczak-Suchodolska 
Radny W. Zarzyński: 

1. Zwrócił uwagę na potrzebę zainstalowania w miejscowości Karwin bieżącej wody. 

2. Zapytał kiedy rozpoczną się prace przy modernizacji sali wiejskiej w Niegosławiu. 

3. Przypomniał o konieczności zainstalowania oświetlenia przy ul. Niegosławskiej  

w Niegosławiu oraz przy drodze prowadzącej do Czartowa. 

4. Zwrócił się z pytaniem do obecnego na sali Wicestarosty Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego w sprawie naprawy wgłębienia w nawierzchni drogi prowadzącej 

w stronę Osowa przed samym rondem.  

Radny K. Siuda:  

1. Zapytał Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego kiedy zakończą się 

prace związane z łataniem dziur w nawierzchni drogi powiatowej Sowia Góra – 

Gościm. 

2. Zwrócił uwagę na sporną studzienkę chłonną przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 

z wojewódzką w miejscowości Gościm. Poinformował, że żadna  

z instytucji nie przyznaje się, że jest zarządcą studzienki, która przy nawet 

najmniejszym deszczu wybija tworząc ogromną kałużę. 

3. Zwrócił uwagę na zły stan techniczny nawierzchni drogi pomiędzy rondem im. 

Kilińskiego a szpitalem. 

4. Zapytał czy rozstrzygnięto już przetarg, który miał być ogłoszony w czerwcu br. na 

wykonanie 1 km drogi w Marzeninie.  

Radny M. Czekajło:  

1. Zwrócił się z prośbą do Wicestarosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  

o wykoszenie poboczy ul. Piłsudskiego. Zauważył, że droga ta od ronda im. 

Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Poznańska zarośnięta jest krzakami, 

natomiast po stronie szpitala są odrosty lip. 

2. Zwrócił uwagę, że przy ul. Dworcowej leżą słupy po oświetleniu. Zapytał kiedy 

zostaną one zabrane. 

3. Powiedział, że w żywopłocie mieszczącym się przy ul. Niepodległości rosną 

krzaki i zielsko. 

4. Zapytał kiedy mieszkańcy ul. Osiedla Leśnego zostaną przyłączeni do instalacji 

kanalizacyjnej. 



5. Zwrócił uwagę na zły stan techniczy nawierzchni ul. Osiedla Leśnego (w stronę 

Nadleśnictwa „Smolarz”), która również jest porośnięta krzakami. 

6. Powiedział, że sala wiejska w Kosinie jest w złym stanie technicznym, nie ma tam 

bieżącej wody i toalety. Zapytał jak to możliwe, że podobno odbył się tam remont. 

7. Zauważył, że przystanki autobusowe w Kosinie nadają się tylko do wymiany. 

8. Powiedział, że podobno w Kosinie kiedyś było boisko, które zostało sprzedane 

osobie prywatnej. Zapytał jak to jest możliwe. 

Radny E. Dasiukiewicz:  

1. Przypomniał, że 3 lata temu w miejscowości Osów odbyła się wizja lokalna 

mająca stwierdzić zasadność ścięcia dwóch drzew, które rosną na terenie 

leżącym w gestii Starostwa Powiatowego. Dodał, że uczestnicząca w wizji 

lokalnej komisja ze starostwa zobowiązała się ściąć te drzewa. Powiedział, że 

jedno drzewo zostało ścięte, natomiast drugie pozostało do dziś. Zauważył, że 

drzewo to całkowicie zagradza chodnik. 

2. Zapytał czy istnieje możliwość przekazywania osób bezrobotnych do dyspozycji 

sołtysów, aby poprawić wizerunek wsi. Zauważył, że Centrum Integracji 

Społecznej nie obejmuje swoim zasięgiem sołectw. 

3. Zapytał dlaczego skarpa przy ul. Mickiewicza łącząca się z rzeką Noteć 

wykaszana jest tylko do przedszkola. 

4. Zapytał dlaczego w programie rewitalizacji nie został ujęty park przy ul. 

Kościuszki (naprzeciwko „Kasztelanki”). Dodał, że do programu rewitalizacji 

można dołączyć również ścieżkę rowerową, aby połączyć ją z jeziorem „Irena”. 

Radny D. Paluszkiewicz:  
1. Po raz kolejny zapytał kiedy rozpoczną się remonty dróg wiejskich. Dodał, że 

dziury są coraz większe a ekipa remontowa się nie pojawia. 

2. Zapytał czy w okolicach Drawin i Przeborowa zostaną zainstalowane punkty 

świetlne. 

3. Zwrócił uwagę na konieczność wymiany tablic informacyjnych w sołectwach ze 

względu na zły stan techniczny. 

Radny W. Kupczak:  

1. Zwrócił uwagę na zły stan techniczny studzienki burzowej przy ul. Mostowej  

w Trzebiczu.  

2. Poinformował, że w Trzebiczu pomiedzy boiskiem a sklepem powstało 

gruzowisko i wysypisko  śmieci. Poprosił o posprzątanie tego terenu. 

3. Zwrócił uwagę na potrzebę zamontowania lampy oświetleniowej przy ul. 

Żymierskiego w Trzebiczu od strony cmentarzu. 

Radny M. Suchecki:  

1. Zapytał na jakim etapie jest dokumentacja związana z remontem sali wiejskiej  

w Grotowie i na kiedy planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. 

2. Podziękował Wicestaroście Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za sukcesywane 

wykonywanie prac w nawierzchni drogi w Rąpinie. Poprosił jednocześnie  

o szybką interwencję w sprawie wyrówniania drogi leśnej od końca Rąpina  

w stronę Gościmia. 

 



Radny D. Krysa:  

1. W związku ze złym stanem technicznym dróg po zakończonym remoncie zapytał 
czy Gmina posiada gwarancję na wykonaną pracę. 

2. Zwrócił uwagę na zarośnięte krzakami skrzyżowanie ul. Piłsudskiego, Pułaskiego 
i Poznańskiej oraz zniszczone barierki w tym miejscu. 

Radna K. Czerwińska:  

1.  Zapytała kiedy rozpocznie się remont sali wiejskiej w Lipnie. 

2. Zapytała na jakim etapie jest obecnie dokumentacja dotycząca doprowadzenia 

gazu do sali wiejskiej w Lipnie. 

Radny S. Dukaczewski zwrócił się do radnych z apelem o pomoc dla 19 – letniego 

Kamila, która nagle zachorował na nowotwór zwany czerniakiem. Dodał, że  

z inicjatywą wyszli nurkowie, którzy zaproponowali oczyszczenie dna jeziora  

w Lubiewie w zamian za zbiórkę pieniędzy na pomoc w leczeniu Kamila. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski przypomniał o konieczności kontroli szamb przy 

gospodarstwach domowych. 

Sołtys Kosina A. Zych: 

1. Zwrócił się do radnego S. Dukaczewskiego, w sprawie cytowanego na 
poprzedniej sesji RM wpisu zamieszczonego na Facebooku na profilu „Kosin”. 
Poinformował, że wpis ten zawiera nieprawdę napisaną przez Przewodniczącego 
Rady Miejskiej A. Kołwzana w swoim oświadczeniu. Rozdał wszystkim radnym 
tekst Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Lubuskiego w sprawie 
unieważnienia uchwały w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 
Kosin. Zwrócił się do Przewodniczącego RM o przeczytanie tekstu, aby ludzie 
dowiedzieli się prawdy. Zarzucił Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku 
rozpatrywanie protestu wysłuchając tylko jednej strony sporu. 

2. Poruszył sprawę myśliwych polujących w okolicy Kosina. Powiedział, że  
w ubiegłym roku na ok. 100 ha łące, której jest właścicielem pasło się prawie 40 
saren, które zostały wybite. Poinformował, że wybite sarny zostały wywiezione do 
Niemiec. Przypomniał, że Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę nakazującą 
myśliwym informowanie Sołtysa o terminie i osobach biorących udział  
w polowaniu. 

3. Poinformował, że poprzedni sołtys Kosina wykupił boisko w Kosinie, które służyło 

mieszkańcom od 1945 roku, postawił na nim dom i podzielił na działki budowlane. 

Zapytał kto dopuścił do takiej sytuacji. 

4. Powiedział, że świetlica w Kosinie jest w opłakanym stanie,  nie ma tam gazu, 

wody i dostępu do wejścia na strych. 

5. Poruszył kwestię tragicznych przystanków autobusowych. Zauważył, że kiedy 

dojdzie do tragedii, wówczas być może będzie jakaś reakcja. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj postulowała, aby w kolejnych latach każde sołectwo 

otrzymywało pakiet 3 kompletów gadżetów promujących gminę Drezdenko służących 

jako nagrody w imprezach organizowanych przez sołectwa. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska zwróciła uwagę, na potrzebę 

odnowienia ściany przy scenie w sali wiejskiej w Trzebiczu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 15 minutową przerwę  

w obradach.  

 



 

Ad. 6 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny W. Zarzyński: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że w kwestii instalacji wody  

w Karwinie należy zabezpieczyć środki finansowe w przyszłorocznym budżecie 

na dokumentację. Dodał, że zadanie to zostanie roszerzone, aby poprawić jakość 

wody w Kosinie. 

2. M. Pietruszak poinformował, że prace zewnętrzne przy sali wiejskiej  

w Niegosławiu zostaną przeprowadzone w tym roku (wrzesień, październik). 

3. Burmistrz przypomniał, że środkowa część ul. Niegosławskiej została oświetlona. 

Dodał, że pozostała część i droga prowadząca do Czartowa zostanie oświetlona 

w ramach posiadanych środków. 

4. Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Bogusław Kierus w kwestii ul. 

Piłsudskiego poinformował, że wdrożone zostały nadzwyczajne procedury  

i odcinek od ronda im. Kilińskiego do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. 

Poznańską został przekazany Gminie Drezdenko. Dodał, że procedura polegała 

na tym, że 30 dni przed podjęciem uchwały w w/w sprawie poinformowano Gminę 

o zamiarze przekazania tej drogi w zasoby gminne. B. Kierus powiedział, że  

w budżecie powiatu nie przewidziano środków na remont tej drogi. Poinformował, 

że zimowe utrzymanie tego odcinka było prowadzone w ramach umowy  

z przedsiębiorcą realizującym zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

Zadeklarował wycięcie krzaków zasłaniających widoczność w okolicach szpitala. 

Poinformował, że w ramach umowy z wykonawcą utrzymującym drogi powiatowe 

będą prowadzone negocjacje mające na celu usunięcie pęknięć i wgłębień  

w omawianej nawierzchni. Zapytał czy wcześniej nie było problemu z jakością tej 

nawierzchni, czy taki stan powstał w ostatnim półroczu. 

Radny K. Siuda: 

1. Wicestarosta powiedział, że jest świadomy faktu, że łatanie tej nawierzchni nie 

wystarczyło na długo i że dziury pojawiły się na nowo. Dodał, że wynika to między 

innymi z faktu, że firma, która wygrała przetarg na bieżące utrzymanie dróg nie 

spełnia oczekiwań powiatu. B. Kierus powiedział, że zarząd powiatu uważa, że 

przedsiębiorca źle wykonuje swoje obowiązki, dlatego zatrudniony został 

inspektor, który bezpośrednio odbiera wszystkie prace realizowane na drogach 

powiatowych. Wicestarosta poinformował, że w związku z uwagami na temat źle 

wykonanych zadań od początku roku nie została zapłacona ani jedna faktura 

wystawiona przez tego przedsiębiorcę. Zadeklarował, że jeżeli w dalszym ciągu 

przedsiębioca obsługujący drogi powiatowe nie będzie się wywiązywał ze swoich 

obowiązków w sposób należyty, zostaną poczynione kroki prowadzące do 

rozwiązania umowy. 

Wicestrosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego B. Kierus powiedział, że 

problem zgłaszany przez radnego jest bardzo dobrze znany. Dodał, że  

w Lubiatowie została wykonana koncepcja dotycząca przede wszystkim 



odwodnienia, parkngów i ustawienia kanałów odwadniających. B. Kierus 

powiedział, że jest to zadanie bardzo duże, do którego trwają bardzo intensywne 

przygotowania. Wicestarosta powiedział, że zamiarem jest złożenie projektu  

w programie przebudowy dróg lokalnych. Poinformował, że w związku  

z ogromnym kosztorysem tego zadania zostanie ono podzielone na dwie części. 

Poinformował, że w tej sprawie zawarte zostało porozumienie z nadleśnictwem 

polegające na tym, że wzdłuż drogi od Gościmia do Lubiatowa zostaną usunięte  

z pasa drogowego drzewa, które niszczą drogi. Powiedział, że kolejnym etapem 

będzie położenie dywanika asfaltowego od Gościmia do Lubiatowa. 

2. Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zadeklarował, że osobiście 

zajmie się sprawą zgłoszonego problemu i postara się znaleźć korzystne 

rozwiązanie. 

3. B. Kierus powiedział, że w budżecie powiatu nie przewidziano środków na remont 

tej drogi. 

4. Wicestarosta poinformował, że przetargi na remonty dróg odbyły się już dawno. 

Zadeklarował, że w Marzeninie nakładka asfaltowa zostanie wykonana w ciągu 

najbliższych dni. Dodał, że w tej chwili wykonawca już zaczyna realizować ujęte  

w przetargu zadania. 

Radny M. Czekajło: 

1. Wicestarosta zadeklarował wycięcie krzaków zasłaniających widoczność  

w okolicach szpitala. 

2. Burmistrz Drezdenka powiedział, że w chwili obecnej nie może ustosunkować się 

do tego problemu, gdyż musi najpierw zadzwonić do Kierownika Rejonu Dróg  

Z. Kajder, aby dowiedzieć się kiedy leżące słupy zostaną usunięte. 

3. M. Pietruszak powiedział, że dziś rozmawiał na temat fatalnego stanu żywopołtu 

przy ul. Niepodległości z Z. Kajder Kierownikiem Rejonu Dróg. Dodał, że 

zaproponował, aby ten żywopłot został usunięty dlatego, że jest zupełnie martwy. 

Poinformował, że otrzymał od Z. Kajder zapewnienie, że po zakończeniu remontu 

ul. Niepodległości zajmą się żywopłotem. 

4. Burmistrz Drezdenka poinformował, że już jakiś czas temu z PGKiM Sp. z o.o.  

w Drezdenku wystosowano do mieszkańców pismo informujące o możliwości 

przyłączania się do sieci kanalizacyjnej. Przypomniał, że w tej właśnie okolicy jest 

problem z wybijającym szambem i w związku z tym zostanie tam wysłana 

kontrola. Wyraził nadzieję, że może takie działanie poskutkuje, aby mieszkańcy 

pospieszyli się z przyłączem do kanalizy. 

5. W sprawie zarośniętego krzakami odcinka Osiedla Leśnego burmistrz 

poinformował, że jest to w zarządzie nadleślnictwa. Dodał, że wystosowane 

zostanie pismo do nadleśnictwa z prośbą o uporządkowanie tej drogi. 

6. Burmistrz Drezdenka poinformował, że w tegorocznym budżecie nie przewidziano 

środków na remont sali wiejskiej w Kosinie. Przyznał, że prac wykonywanych do 

tej pory nie można nazwać radykalną modernizacją, były one przede wszystkim 

zabezpieczeniem obiektu oraz bieżącą poprawą estetyki, co oczywiście nie jest 

satysfakcjonujące. 



7. M. Pietruszak poinformował, że na terenie gminy Drezdenko przystanki 

autobusowe wymienane są sukcesywanie. Dodał, że przystanek w Kosinie,  

o którym mowa zostanie wymieniony na nowy. 

8. Burmistrz powiedział, że sprawa boiska w Kosinie musi zostać gruntowanie 

sprawdzona. Poprosił sołtysa Kosina o wskazanie numeru działki, na której było 

boisko. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1. Wicestarosta B. Kierus powiedział, że zgłaszany przez radnego problem ma 

miejsce na działce Skarbu Państwa i leży zarządzie Starosty a nie Powiatu. 

Dodał, że mimo to jutro zajmie się tą sprawą, wyjaśni kwestię niedokończenia 

prac. 

2. Burmistrz powiedział, że kwestia zatrudniania osób bezrobotnych w samorządzie 

nie jest prosta. Dodał, że niewielka liczba bezrobotnych przypada na każdą  

z gmin. Zauważył, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych do prac  

w sołectwach wiąże się z odpowiedzialnością sołtysów za te osoby. M. Pietruszak 

powiedział, że do rozważenia może być jedynie sytuacja kiedy sołtys zgłasza 

zapotrzebowanie na wykonanie konkretnych prac i wtedy możliwe jest 

oddelegowanie pracownika publicznego w celu realizacji zadania. 

3. Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że pracownicy CIS-u wykaszali skarpę, kiedy 

pojawiła się inna, bardzo pilna praca. Zadeklarował, że skarpa w najbliższym 

czasie zostanie całkowicie wykoszona. 

4. M. Pietruszak w sprawie placu naprzeciwko „Kasztelanki” powiedział, że  

w planach jest jego renowacja. 

Radny W. Kupczak: 

1. Burmistrz Drezdenka zadeklarował znalezienie rozwiązania problemu ul. 

Mostowej w Trzebiczu, co zapewne będzie wiązało się z przebudową drogi tak, 

aby woda była odpowiednio odprowadzana. 

2. M. Pietruszak powiedział, że w miejsce wskazane przez radnego zostanie 

wysłana komisja i wszystkie znajdujące się tam odpady zostaną usuniete jako 

dzikie wysypisko. 

3. Burmistrz powiedział, że należy sprawdzić jak wygląda sytuacja i jakich prac 

będzie wymagało zamontowanie lampy na słupie. 

Radny M. Suchecki: 

1. M. Pietruszak powiedział, że dokumentacja na salę wiejską w Grotowie jest już 

gotowa i teraz będzie trzeba skupić się na tym, aby złożyć wniosek na 

dofinansowanie. 

2. Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego B. Kierus zadeklarował, że  

w dniu jutrzejszym rozpocznie proces z wysłaniem wykonawcy na równanie tej 

nawierzchni. Dodał, że odbyły się rozmowy z Dyrektorem Lasów Państwowych 

tego regionu, aby drogę tę zakwalifikować do pozyskania środków z lasów 

państwowych, gdyż lasy otrzymają ok. 50 mln. na remonty dróg samorządowych. 

Radny D. Krysa: 

1. Burmistrz poprosił radnego o kontakt w celu wskazania konkretnych miejsc,  

w których stan dróg wymaga naprawy. 



2. Burmistrz zauważył, że temat zaniedbanych pasów zieleni w ciągu dróg 

wojewódzkich wciąż powraca. Powiedział, że dziś rozmawiał również na ten 

temat z p. Kajder, która deklarowała wysłanie ekipy, aby uporządkować pasy dróg 

wojewódzkich. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Burmistrz powiedział, że remont sali w Lipnie ze środków przeznaczonych na cel 

z funduszu sołeckiego zostanie rozpoczęty w najbliższym czasie. Dodał, że 

porozmawia na ten temat z nieobecną na dzisiejszej sesji D. Nowak Kierownikiem 

Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska. 

2. Burmistrz powiedział, że dokumentacja doprowadzenia gazu do sali wiejskiej  

w Lipnie jest przygotowywana w ramach tego samego zadania co do sali  

w Niegosławiu. Zadeklarował, rozmowę z Kierownikiem Referatu Gospodarki 

Gminnej i Ochrony Środowiska D. Nowak na temat terminu realizacji. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 

Burmistrz Drezdenka zadeklarował zaplanowanie kontroli szamb w Drawinach. 

Sołtys Kosina A. Zych: 

1. Radny S. Dukaczewski zauważył, iż wszystkie wypowiedzi wypowiadane są do 

mikrofonu nie tylko po to, aby było lepiej słychać, ale również po to, aby uwiecznić 

słowa wypowiadane przez wszystkich obecnych, a na podstawie nagrania 

sporządzane są protokoły. Przypomniał, że na poprzedniej sesji po przeczytaniu 

słów umieszczonych na Facebooku Sołtys Kosina wstał i powiedział, że napisana 

jest tam cała prawda. Wyraził zdziwnienie, że dziś A. Zych zarzuca mu kłamstwo. 

2. Burmistrz powiedział, że sprawa myśliwych i odstrzał saren nie leży absolutnie  

w kompetencji Gminy. Zaproponował zwrócenie się z problemem do organu, który 

nadzoruje myśliwych. Dodał, że wiadomym jest, że są nałożone limity 

ograniczające odstrzał poszczególnych gatunków zwierząt. M. Pietruszak wyraził 

zdziwienie, że sołtys w tym miejscu porusza temat myśliwych. Dodał, że  

w ramach pomocy może sprawdzić procedury z tym związane. 

3. Burmistrz powiedział, że sprawa boiska w Kosinie musi zostać gruntowanie 

sprawdzona. Poprosił sołtysa Kosina o wskazanie numeru działki, na której było 

to boisko. 

4. Burmistrz Drezdenka poinformował, że w tegorocznym budżecie nie przewidziano 

środków na remont sali wiejskiej w Kosinie. Przyznał, że prac wykonywanych do 

tej pory nie można nazwać radykalną modernizacją, były one przede wszystkim 

zabezpieczeniem obiektu oraz bieżącą poprawą estetyki, co oczywiście nie jest 

satysfakcjonujące. 

5. M. Pietruszak poinformował, że na terenie gminy Drezdenko przystanki 

autobusowe wymienane są sukcesywanie. Dodał, że przystanek w Kosinie,  

o którym mowa zostanie wymieniony na nowy. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że w corocznym budżecie zaplanowane są 

środki na zakup gadżetów. Dodał, że każda ilość zamówionych gadżetów jest 

niewystarczająca. Poinformował, że w każdym tygodniu otrzymuje maile od ludzi  

z całej Polski z prośbą o przesłanie kubków, kalendarzy itp. M. Pietruszak przyznał, 



że z reguły odpowiedzi na takie prośby są negatywne. Poinformował, że jeśli jest to 

możliwe to w ciągu roku dodawane są środki na zakup gadżetów i materiałów 

promocyjnych, jednak nie zawsze się to udaje. Burmistrz zauważył, że na pewno to 

nie jest kwestia 3 gadżetów a  często sołtysi zwracają się po kilkadziesiąt sztuk. 

Dodał, że służą wtedy jako wyróżnienia czy nagrody czyli pełnią inną funkcję niż 

promocyjna a mają służyć przede wszystkim promocji gminy Drezdenko. 

Zaproponował, aby sołtysi zabezpieczali na ten cel środki w funduszu sołeckim. 

Dodał, że otrzymywane od Gminy gadżety są zwiększaniem funduszu sołeckiego 

kosztem funkcji promocyjnej. 

Sołtys Trzebicza Paulina Pieluszczak-Suchodolska: 

M. Pietruszak powiedział, że podczas realizowania inwestycji była nieformalna 

umowa pomiędzy ówczesnym sołtysem a Gminą, że zostanie wykonane dodatkowe 

pomieszczenie z którego jest zejście do piwnicy w zamian za zamontowanie klapy, 

która będzie odcinać wejście do tego pomieszczenia. Dodał, że klapa nie została 

zamontowana dlatego wilgoć z piwnicy wciąż przechodzi na salę. W związku z tym, 

że poprzedni sołtys nie wywiązał się z umowy Burmistrz zadeklarował zamontowanie 

klapy przy zejściu do piwnicy a jednocześnie zagrzybiałą ścianę odnowić. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie, dzisiejsze 

uchwały były omawiane na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że obecnie na sali znajduje się 12 

radnych, wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne.  

Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok 

- druk nr 266/16. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok (projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVII/265/2016  

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

stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 267/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz zaproponowała wniesienie poprawki do załącznika nr 

2 „Objaśnienia do umów” niniejszej uchwały. Poinformowała, że w dniu dzisiejszym 

do tut. Urzędu wpłynęła umowa z PKP dotycząca dzierżawy chodnika  

w miejscowości Klesno, która zostanie zawarta na okres 5 lat. 



Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 (projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVII/266/2016   

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2016-2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na 

ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania – druk 

nr 268/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania – druk nr 268/16 (projekt 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVII/267/2016  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na 

dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania (uchwała stanowi 

załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał Burmistrza Drezdenka  

o konieczność zwołania sesji w miesiącu lipcu. 

M. Pietruszak powiedział, że najprawdopodobniej będzie konieczność zwołania sesji 

w okresie wakacyjnym, ale zostanie to uczynione na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy  

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

Burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że w lipcu br. planowej sesji 

RM nie będzie. 

Mieszkanka gminy Danuta Zych powiedziała, że do wypowiedzi została 

sprowokowana przez radnego S. Dukaczewskiego. Dodała, że wynika to z pewnych 



niedomówień a co się z tym wiąże przekłamań. D. Zych zasugerowała, że radni RM 

nie zostali poinformowani o całym stanowisku Wojewody Lubuskiego w sprawie 

unieważnienia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kosin. Dodała, że 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w lokalnej prasie umieścił 5 linijkową 

informację z dwoma przekłamaniami. Zauważyła, że w informacji widnieje zapis, że 

„wojewoda uchylił uchwałę” natomiast wojewoda uchwałę unieważnił, a to oznacza 

zupełnie co innego. Kolejnym przekłamaniem wskazanym przez D. Zych jest 

cytowanie słów rozstrzygnięcia nadzorczego. Powiedziała, że jeżeli fragment tekstu 

opatrza się cudzysłowiem to powinno cytować się go dokładnie a nie dodawać od 

siebie pewne słowa, które już nie są cytowaniem. 

Zapytała kto z radnych Rady Miejskiej w Drezdenku jest radnym wybieranym przez 

Kosin. Zauważyła, że nic dziwnego w tym, że Kosin jest nieodpowiednio traktowany 

jeżeli radna wybierana przez społeczność Kosina pół sesji RM spędza poza salą 

obrad. Dodała, że o Kosin nie dba nikt a przez 12 lat sołtysem był człowiek, który nie 

zrobił nic. Poprosiła o sprawdzenie gdzie podziały się pieniądze, które przez te lata 

były przekazywane na fundusz sołecki sołectwa Kosin. Poinformowała jednocześnie  

o katastrofalnym stanie technicznym sali wiejskiej w Kosinie, braku wody i toalety. 

Poprosiła o pomoc w naprawie stanu sali wiejskiej argumentując to faktem, że 

wszyscy mieszkańcy gminy powinni żyć w podobnych warunkach. 

D. Zych pogratulowała Paulinie Pieluszczak-Suchodolskiej sołtysowi Trzebicza 

zajęcia II miejsca w konkursie na Najpiękniejszą Wieś Lubuską. Zaproponowała 

jednocześnie zorganizowanie konkursu na najbardziej zaniedbaną wieś i zapewniła, 

że bez problemu Kosin wygra. 

D. Zych poruszyła problem stanu technicznego przystanków autobusowych 

umieszczonych na terenie Kosina.  

D. Zych nawiązała do wypowiedzi Burmistrza w sprawie polowań myśliwych na 

terenie Kosina. Poinformowała, że odbyły się dwa zebrania z myśliwymi, z których 

był sporządzony protokół. Dodała, że myśliwi robią co chcą, że zastrzelili wszystkie 

sarny jakie pojawiały się w okolicach Kosina. D. Zych opowiedziała o działaniach 

myśliwych. Zauważyła, że władze miejskie nie są stroną w omawianym problemie, 

ale mogą pomóc. 

Radna K. Czerwińska w sprawie gazu na sali wiejskiej w Lipnie poinformowała, że 

inwestycję doprowadzenia gazu zaplanowali mieszkańcy wsi wraz z sołtysem  

w funduszu sołeckim. Powiedziała, że przez 6 lat kiedy była sołtysem Lipna na sali 

wiejskiej nie było wody i toalet a imprezy się odbywały. K. Czerwińska poprosiła  

D. Zych, aby nie zarzucała jej wyjścia z sali obrad, gdyż wróciła w odpowiednim 

czasie i usłyszła to co chciała usłyszeć. 

Radny powiatowy Andrzej Libera wyraził zadowolenie z tytułu ustanowienia przez 

Radę Miejską regulaminów na terenach jezior gminy Drezdenko. Dodał, że mimo to 

ma kilka wątpliwości, co do niektórych zapisów Regulaminu. 

Radny S. Dukaczewski w nawiązaniu do wypowiedzi D. Zych w sprawie problemu  

z myśliwymi zaproponował zorganizowanie przez Przewodniczącego Komisji 

Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony 



Przeciwpożarowej spotkania z społecznością Kosina i przedstawiecieli kół 

łowieckiech. 

Sołtys Kosina A. Zych w sprawie boiska w miejscowości Lipno przypomniał, że 

jeszcze niedawno odbywały się tam mecze rozgrywane pomiedzy różnymi wsiami.  

 

Ad. 11 

Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXVII sesję Rady Miejskiej  

w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Adam Kołwzan 


