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

z dnia 13 lipca 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 13 lipca 2016 o godz. 17:00, a zakończono o godz. 17:30 tego 

samego dnia. 

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

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XXVIII 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 Burmistrza Drezdenka  

M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza Drezdenka A. Kozubaja, Skarbnika Gminy  

A. Lachowicz (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 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: 
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1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Projekt uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem 

motorowym - spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy Drezdenko - druk 

nr 269/16. 

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora 

Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku - druk nr 270/16. 

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

rok – druk nr 271/16. 

6. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Parafii p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Drezdenku kostki brukowej, pochodzącej z rozbiórki remontowanej 

drogi – druk nr 272/16. 

7. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

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

obrad. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających  

z napędem motorowym - spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 269/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że do biura rady wpłynęła 

petycja Stowarzyszenia „Wodniak” (data wpływu do UM 11.07.2016r.) w sprawie 

niewprowadzania zakazu jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze 

Lubowo (potocznie zwanym Morawy). A. Kołwzan odczytał treść przedmiotowej 

petycji, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący RM A. Kołwzan zaproponował wniesienie następujących poprawek 

do przedstawionego projektu uchwały: 

1. Wykreślenie z uchwały oraz uzasadnienia słów „elektryczne”. 

2. Wykreślenie z § 1 pkt 5 uchwały jeziora Miel w miejscowości Gościm ze względu 

na fakt, że jest to akwen prywatny. 

Radny S. Dukaczewski zauważył, że podjęcie uchwały ma na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa na akwenach wodnych. W związku z tym zapytał jaka jest różnica 

pomiędzy silnikiem spalinowym a elektrycznym. 

Przewodniczący RM powiedział, że różnica polega na zdecydowanie mniejszej mocy 

silnika. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 10 głosami za, 1 wstrzymującym przyjęła 

poprawki zaproponowane przez A. Kołwzana. 

Radny S. Dukaczewski zauważył, że mimo podejmowania różnego rodzaju prób 

rozwiązania problemu to od ponad roku sytuacja jest bardzo trudna. Zaproponował, 

aby nie zajmować się wprowadzaniem zakazów czy ustanawianiem regulaminów 

tylko zastanowić się nad objęciem ochroną terenów gminy Drezdenko  

z myślą o tym, aby uregulować sprawy związane np. rozwojem przemysłu. Dodał, że 
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na obszarze gminy jest kilka miejsc, na których można rozwijać przemysł 

 i przy okazji można uzyskać jasne wskazanie czy na danym obszarze jest to 

możliwe. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zgodził się z wypowiedzią radnego  

S. Dukaczewskiego. Dodał, że w przypadku ustanowienia form ochrony terenu, nie 

będzie kolizji z jednoczesnym usytuowaniem na terenie gminy Drezdenko miejsc,  

w których mógłby się rozwijać sektor gospodarczy m.in. przemysł. Burmistrz 

poinformował, że przygotowywane procedury nad objęciem danych terenów strefą 

ochronną przewidują uzgodnienia na ten temat i respektowane jest stanowisko 

Gminy np. wyłączenia obszarów objętych ochroną ze względu na to, aby nie 

ograniczać możliwości rozwoju gospodarczego Gminy. 

Radny M. Czekajło przyznał rację motorowodniakom. Powiedział, że skoro osoby 

uprawiające sporty motorowodne są takie złe, to kto pozostawia śmieci w lasach. 

Dodał, że zanim społeczeństwo dorośnie do czegoś nowego to musi minąć sporo 

czasu. Zauważył, że jeśli będzie przestrzegane prawo i przepisy, które 

motorowodniacy sobie ustanowią to mogą tam sobie pływać i nikomu to szkody nie 

przyniesie. 

Radny W. Kupczak zgodził się z opinią radnego M. Czekajło mówiąc, że jeżeli osoby 

chcą korzystać z dóbr natury to rada nie powinna ograniczać ani jednych ani drugich. 

Zauważył, że dobrym pomysłem jest wyznaczenie godzin i strefy pływania. Wyraził 

wątpliwość, czy aby na pewno to chodzi o ochronę ptaków i ekologię czy może 

bardziej o wygodnictwo pewnej grupy ludzi, którzy chcą mieć całkowity spokój  

i wyłączność na korzystanie z jeziora Morowy. Zauważył, że jakąkolwiek rada 

podejmie decyzję, to dla którejś ze stron będzie ona niesatysfakcjonująca. 

Radny W. Zarzyński poparł wypowiedzi przedmówców, argumentując to faktem, że 

negatywne głosy ludzi negujących działania motorowodniaków wynikają z zazdrości. 

Podkreślił, że jeśli motorowodniacy obiecują, że przystąpią do użytkowania tego 

jeziora z przedstawionym regulaminem, to w ich interesie będzie pilnowanie 

przestrzegania ustalonych zasad. Dodał, że w przypadku nieprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa Rada Miejska w każdej chwili może zgodę cofnąć. Zdaniem  

W. Zarzyńskiego nie będzie szkodą dla przyrody, jeżeli motorowodniacy będą pływać 

po jeziorze Morawy. 

Radny S. Dukaczewski zauważył, że jeśli RM podejmie przedmiotową uchwałę to 

automatycznie straci moc poprzednia uchwała wprowadzająca regulaminy 

korzystania z jezior na terenie gminy Drezdenko. W związku z powyższym zapytał, 

co będzie jeśli wydarzy się nieszczęście na akwenie, na którym nie będzie zakazu 

używania sprzętu z napędem silnikowym. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że odpowiedź na pytanie radnego  

S. Dukaczewskiego znajduje się w analizie  zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc,  

w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób  wykorzystujących obszar 

wodny, która została przeprowadzona przez komisję z udziałem starszego aspiranta 

Komisariatu Policji w Drezdenku, kierownika Prac Podwodnych, instruktora 

nurkowania i ratownika WOPR oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Drezdenku 

(analiza stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). A. Kozubaj poinformował, 
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że z przeprowadzonej analizy wynika, że wśród jezior, które zostały wskazane przez 

mieszkańców gminy do analizy jest również jezioro Morawy, natomiast pozostałe 

jeziora, nie ujęte w przedmiotowej uchwale chronione są innymi przepisami, są to 

rezerwaty. 

Radny S. Dukaczewski zapytał czy w ostatnim czasie sołtysi lub radni składali 

wnioski za udostępnieniem bądź zakazem korzystania z akwenów wodnych przez 

osoby korzystające ze sprzętu motorowodnego.  

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że na długo przed 11 lipca br. do UM 

z sołectw gminy Drezdenko wpłynęło kilkaset podpisów pod apelami w sprawie 

wprowadzenia zakazu używania sprzętów motorowodnych. 

Radny K. Siuda wspomniał, że przy jeziorze Lubowo mieści się obóz harcerski. 

Dodał, że nie ma tam żadnego dojazdu do jeziora, a umieszczone tam ławki służą do 

postoju a nie do plażowania. K. Siuda powiedział, że istniejący na jeziorze pomost 

został zbudowany w celu umożliwienia czerpania wody, aby była możliwość 

ustawienia motopomp i istnieje zakaz wstępu na niego nawet dla plażowiczów. 

Radny zauważył również, że przy jeziorze Morawy nie ma infrastruktury pozwalającej 

na wodowanie łodzi. K. Siuda przypomniał o pięciu gniazdach orlika bielika, którego 

liczebność jest coraz mniejsza a w związku z tym powinna być szczególnie 

chroniona. Radny K. Siuda powiedział, że był świadkiem wodowania sprzętu przez 

motorowodniaków i ubolewa nad tym, że policja nie sprawuje tam żadnego nadzoru 

czy kontroli. 

Zdaniem radnego M. Sucheckiego radni powinni opowiedzieć się po stronie 

większości konfliktu, a więc za grupą, która jest za wprowadzeniem zakazu używania 

sprzętu motorowodnego na terenie jezior. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak odnosząc się do pytania radnego  

S. Dukaczewskiego wymienił sołectwa, z których wpłynęły wnioski w sprawie 

wprowadzenia zakazu używania motorówek na jeziorach gminy Drezdenko, są to 

m.in. Trzebicz, Trzebicz Nowy, Rąpin, Gościm, Goszczanowo Bagniewo, Rąpin, 

Grotów, Lubiatów, Zagórze, Lubiewo, Drawiny. 

Radny S. Dukaczewski zapytał czy jest jakieś jezioro, na którym można uprawiać 

sprzęty motorowodne. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 

jeziorem dostępnym do uprawiania sportów motorowodnych jest jezioro Osiek  

w gminie Dobiegniew. Dodał, że jest to bardzo duży akwen, który sprzyja uprawianiu 

tego typu sportów. M. Pietruszak powiedział, że przedstawiony projekt uchwały 

obejmuje osiem jezior, pozostaje jeszcze trzynaście, ale być może nie nadają się one 

do pływania motorówkami. Poinformował, że sprzętem motorowodnym można też 

pływać po jeziorze zlokalizowanym przy ośrodku wypoczynkowym w Mierzynie k. 

Międzychodu. 

Radny S. Dukaczewski zwrócił się z prośbą do przedstawiciela motorowodniaków  

o odniesienie do informacji, że w promieniu kilkunastu kilometrów są dwa jeziora, 

przy których usytuowana jest odpowiednia infrastruktura do uprawiania sportów 

motorowodnych. 
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Przedstawiciel osób uprawiających sporty motorowodne powiedział, że do jeziora 

Osiek jest ponad 20 km a do jeziora Lubowo 3 km i znacząca jest tu różnica w czasie 

dojazdu do akwenu. Dodał, że w sprawie jeziora Osiek również pojawiły się protesty, 

co do uprawiania sportów motorowodnych a poza tym mieszkańcy Drezdenka 

chcieliby uprawiać swoją pasję na terenie swojej gminy. W aspekcie bezpieczeństwa 

przedstawiciel reprezentujący motorowodniaków powiedział, że w razie wypadku nad 

jezioro Łąkie (które nie zostało objęte zakazem) jest dużo gorszy dojazd niż nad 

jezioro Morawy. W imieniu grupy osób uprawiających sporty motorowodne 

zadeklarował odgrodzenie tzw. dzikiego kąpieliska, aby nie stwarzać zagrożenia oraz 

zbudowanie miejsca do wodowania sprzętu. 

Radny K. Jaśków zapytał czy w pływaniu na jeziorze Osiek przeszkadzają 

motorowodniakom protesty mieszkańców. Przedstawiciel motorowodniaków 

powiedział, że absolutnie nie przeszkadzają im protesty mieszkańców, ale zauważył, 

że mimo tych protestów nie wprowadzono na jeziorze Osiek zakazu używania 

sprzętu motorowodnego. 

Radny K. Jaśków zwrócił uwagę na fakt, że jeżeli zakaz nie zostanie wprowadzony to 

osoby uprawiające sporty motorowodne spotkają się z protestami mieszkańców 

również na terenie jeziora Morawy. 

Przedstawiciel motorowodniaków przyznał rację radnemu, ale powiedział, że istotną 

rolę odgrywa tu czas dojazdu nad jezioro. 

Radny K. Siuda odniósł się do słów radnego W. Zarzyńskiego i powiedział, że jego 

zdaniem nie o zazdrość mieszkańców w tym sporze chodzi a o zachowanie ciszy. 

Zauważył, że godziny zaproponowane przez motorowodniaków na pływanie są 

czasem kiedy nad jeziorem wypoczywa mnóstwo osób szukających ciszy i spokoju. 

Przedstawiciel motorowodniaków zauważył, że w godz. od 11 do 17 nie będą 

przeszkadzać np. wędkarzom, którzy w tych godzinach nie łowią ryb. Dodał, że tak 

naprawdę żadna z osób uprawiających sporty motorowodne nie ma czasu na to, aby 

od rana do wieczora pływać po jeziorze, dlatego tego hałasu nie będzie aż tak wiele. 

Radny E. Dasiukiewicz przypomniał, że na jednej z sesji Rady Miejskiej Dyrektor 

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku Ewa Kułakowska, która 

mieszka w pobliżu jeziora Morawy zapraszała motorowodniaków nad jezioro Osiek, 

które spełnia wszystkie możliwe normy i można tam uprawiać sporty motorowodne. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających  

z napędem motorowym - spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy 

Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Za: 8, przeciw: 1, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 4. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVIII/260/2016  

w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym - 

spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność 

Dyrektora Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku - druk nr 270/16. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Dukaczewski poinformował, że w obszernym 

uzasadnieniu przedstawione zostały informacje na podstawie których Komisja 

Rewizyjna rekomenduje Radzie Miejskiej podjęcie uchwały. Poinformował, że w razie 

wątpliwości służy wyjaśnieniami. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora 

Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku (projekt stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVIII/261/2016  

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół 

im. H. Sienkiewicza w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego 

protokołu). 

 
Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2016 rok – druk nr 271/16. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz omówiła projekt uchwały: 

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 24.132,45 zł na podstawie: 

dochody bieżące : 

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC 

I.3111.1.2016.A.Sob. z dnia 07 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 203,45 zł. 

-pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC- 

I.3111.15.2016.A.Sob. z dnia 11 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 120,00 zł. 

- dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT – 7 dotyczy kosztów 

związanych z działalnością podstawową Urzędu Miejskiego w kwocie 9.705,00 zł. 

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie 

4.182,00 zł. 

dochody majątkowe: 

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które 

niewygasają z upływem roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych  

w kwocie 9.922,00 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 24.132,45zł z przeznaczeniem na : 

wydatki bieżące : 

- koszty za obsługę prawną dotyczącą zwrotu podatku VAT oraz centralizacji Vat   

w kwocie 13.887,00 
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- koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej 

Rodziny w kwocie 120,00 zł. 

- koszty związane z wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 

203,45 

wydatki majątkowe: 

- „Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Grotów” w kwocie 8.880,00 - pokrycie 

wydatków ze środków niewygasających z roku ubiegłego 

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko „ w kwocie 

1.042,00 – pokrycie wydatków ze środków niewygasających z roku ubiegłego 

Przeniesienia wydatków przeznaczono na: 

wydatki bieżące: 

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski dotyczy 

funduszu sołeckiego w kwocie 3.000,00 - Sołectwo Lubiatów w zadaniu 

„Kształtowanie wizerunku i estetyki terenu rekreacyjnego oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa na tym terenie” dokonano przeniesień między paragrafami  

z zakupów na usługi – zmiana paragrafu 3.000,00. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 11 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVIIII/262/2016  

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

stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Parafii p.w. 

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku kostki brukowej, pochodzącej  

z rozbiórki remontowanej drogi – druk nr 272/16. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że Proboszcz Parafii p.w. 

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku zwrócił się do Gminy z prośbą o nieodpłatne 

przekazanie kostki brukowej, która zostanie na nowo ułożona wokół plebanii przy 

Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Dodała, że teren ten objęty 

jest ochroną konserwatorską. 

Radny W. Kupczak pochwalił inicjatywę przekazania kostki na rzecz kościoła. 

Zauważył, że zgromadzonej kostki jest bardzo dużo. Zaproponował, aby tę kostką 

uzupełnić braki w nawierzchni drogi przy kościele w Trzebiczu. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że cały materiał, który będzie można położyć  

w innych miejscach zostanie wykorzystany. 

Radny S. Dukaczewski zaproponował, aby przeanalizować wszystkie drogi, które 

mogłyby zostać uzupełnione kostką, aby poprawić ich stan techniczny. 

Głosowano w sprawie: 
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Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Parafii p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Drezdenku kostki brukowej, pochodzącej z rozbiórki remontowanej 

drogi (projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 8. 

Rada Miejska, w obecności 10 radnych podjęła Uchwałę Nr XXVIII/263/2016  

w sprawie nieodpłatnego przekazania Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego  

w Drezdenku kostki brukowej, pochodzącej z rozbiórki remontowanej drogi 

(uchwała stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 7 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  
i XXVIII sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
 

      Przewodniczący Rady Miejskiej   
     

/-/ Adam Kołwzan 
 


