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

z dnia 10 listopada 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 10 listopada 2016 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 09:00 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 XXXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XXXII 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 ze zm.) 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 (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 XXXII 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 nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Drezdenko - druk nr 295/16. 

4. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Drezdenko - druk nr 296/16. 

5. Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 

druk nr 297/16. 

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

rok – druk nr 298/16. 

7. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Drezdenko - druk nr 295/16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że projekt uchwały jest 

związany z tematem omawianym podczas ostatniego, wspólnego posiedzenia komisji. 

Dodał, że dzisiejsza sesja wyniknęła z faktu, że zarówno Antonina Kowtunow jak  

i Wiesław Ochman w najbliższą sobotę będą w Drezdenku z okazji III Ogólnopolskiego 

Konkursu Wokalnego i gdyby RM zdecydowała o przyznaniu tym osobom tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko wówczas byłaby to doskonała okazja  

z wręczenia odznaczenia. A. Kołwzan powiedział, że w zaistniałej sytuacji pozwolił 

sobie poprosić burmistrza o zwołanie sesji w trybie „nadzwyczajnym”. 

Radny W. Kupczak powiedział, że jego zdaniem zarówno W. Ochman jako wybitny 

śpiewak operowy jak i A. Kowtunow przyczyniają się do promocji Drezdenka i dzięki 

przyznaniu tytułów Gmina będzie bardziej zauważalna, gdyż oboje są śpiewakami 

światowej klasy. 

Radny K. Siuda wyraził swój sprzeciw nadaniu tytułów Honorowego Obywatela Gminy 

Drezdenko zarówno jednej jak i drugiej osobie. Zdaniem K. Siudy poza tym, że  

W. Ochman poproszony został do jury wyżej wspomnianego konkursu nic innego  

o nim jeśli chodzi o Drezdenko nie słychać. Dodał, że słyszał tylko że A. Kowtunow 

przebywa na terenie gminy Drezdenko ale nie wie kto to jest. Zauważył, że osoba 

wnioskująca o nadanie w/w osobom tytułu Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko 

ma swoje hobby, ale to nie znaczy, że każdy ma być przychylny temu wnioskowi.  

K. Siuda zwrócił uwagę, że na forum ogólnopolskim nie słychać, aby impreza tak 

wielkiego formatu odbywała się w Drezdenku. Radny powiedział, że jest wiele osób, 

które zasłużyły się dla Drezdenka, ale o których się w ogóle nie mówi. 

Radny S. Dukaczewski zauważył, że Rada Miejska została postawiona przez 

wnioskodawcę, który dzisiaj jest nieobecny, przed faktem dokonanym. Zwrócił uwagę, 

że sama okoliczność odbywania się konkursu, nie rozważając zasadności 

przysłużenia się osób, które ewentualnie miałyby otrzymać tytuł Honorowego 

Obywatela Gminy Drezdenko, nie jest wystarczającym powodem, aby działać w tak 

szybkim tempie. Zdaniem radnego S. Dukaczewskiego jeśli miałaby zostać podjęta 

pozytywna decyzja przy podjęciu uchwał to należały zaprosić wspomniane osoby na 

uroczystą sesję Rady Miejskiej tak jak to do tej pory miało miejsce. Przypomniał 

jednocześnie osoby i okoliczności w jakich wręczono tytuły Honorowego Obywatela 
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Gminy Drezdenko -  ks. Feliks Popielewicz, prof. Ludwik Lipnicki, Jerzy Skrzypczyński. 

S. Dukaczewski powiedział, że odnosi wrażenie, że osoby którym proponuje się nadać 

tytuł honorowego obywatela mogą nie mieć czasu, aby przyjechać na sesję i z rąk 

radnych odebrać tak ważny tytuł. Radny przyznał, że nie chce rozważać zasług 

zarówno W. Ochmana jak i A. Kowtunow dla Drezdenka, gdyż profesja którą się 

zajmują nie jest jego bajką i mógłby wskazać sportowca, któremu jego zdaniem 

należałoby przyznać taki tytuł, ale nie chodzi tu o licytowanie się. Podkreślił, że nie 

podoba mu się fakt, że decyzja musi być podjęta na szybko a najgorsze jest to, że 

zarówno A. Kowtunow jak i W. Ochman już mają wiedzę, że otrzymują te tytuły  

w najbliższą sobotę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w kwestii okoliczności nadania tytułów 

zgodził się z radnym Dukaczewskim i przyznał, że jego pomysłem jest, aby robić to  

w takim tempie. Wytłumaczył jednak , że o ile A. Kowtunow bywa w Drezdenku dość 

często, natomiast, jeśli chodzi o W. Ochmana to nie jest to częsty gość w naszej 

okolicy ze względu na obowiązki zawodowe i odległość. A. Kołwzan powiedział, że 

największe zło jakie się wydarzyło to jest to, że wnioskodawca zanim wystosował 

pismo do Rady, zapytał czy dane osoby tytuł przyjmą. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak przyznał, że sytuacja wspomniana przez 

Przewodniczącego jest rzeczywiście problemem, ale o tym wiadomo od dawna i nie 

jest to akcja z dnia na dzień, gdyż wniosek złożony został w marcu br. Powiedział, że 

na temat zasług A. Kowtunow dla Drezdenka najwięcej wie wnioskodawca ale on sam 

również wiedzę na ten temat posiada. M. Pietruszak poinformował, że A. Kowtunow 

związana jest z Gminą Drezdenko już od lat 90-tych – tutaj często mieszka, wiele 

bezinteresownie robiła dla lokalnego środowiska Górzysk np. przywoziła sławnych 

muzyków na imprezy wiejskie, cyklicznie czynnie włączała się w organizację Festiwalu 

Organowego w Drezdenku, jej dziełem są kusy wokalne, które się tutaj odbywają, jej 

pomysłem jest Ogólnopolski Konkurs Wokalny, który jest imprezą naprawdę wysokiej 

rangi, która ma swoją markę w całej Polsce, jest znana na wszystkich uczelniach 

muzycznych w całej Polsce i w tym środowisku o Drezdenku w całej Polsce się mówi 

w kontekście promowania młodych talentów wokalnych. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że Wiesław Ochman promuje wykonawców z gminy 

Drezdenko a nawet funduje nagrody dla nich. Dodał, że na Śląsku odbywa się cykl 

koncertów organizowanych przez W. Ochmana i właśnie na tej imprezie zwycięzcy  

z Drezdenka mają tam możliwość wystąpienia. Podkreślił, że jest to talent światowej 

klasy, który śpiewał z największymi tenorami świata i zdobył niezliczone nagrody 

znane. M. Pietruszak powiedział, że W. Ochman pojawia się w Drezdenku od ok. 20 

lat i zawsze za swoje występy w Drezdenku brał bardzo małe pieniądze, dlatego 

można nazwać jego działalność na terenie Drezdenka bezinteresowną. Burmistrz 

powiedział, że oprócz udziału w organizacji konkursu wokalnego, W. Ochman 

prezentował również w naszym muzeum swoje obrazy, a w swoich publikacjach 

bardzo często wspomina o Drezdenku. M. Pietruszak docenił fakt, że mimo ogromu 

obowiązków W. Ochman znajduje czas, aby zaangażować się w organizację konkursu 

wokalnego w Drezdenku. Dodał, że dzięki niemu Drezdenko jest obecne i znane  

w środowisku muzycznym w całej Polsce.  
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Podsumowując M. Pietruszak powiedział, że zarówno A. Kowtunow jak i W. Ochman 

to ludzie skromni, pełni pokory i nadane tytuły przyjmą z należytym szacunkiem. 

Zdaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej A. Kołwzana honorowy obywatel powinien 

pełnić również rolę promocyjną i bardzo ważne jest że takie osoby chcą 

współpracować z Drezdenkiem. Przeprosił jednocześnie za tryb w jakim tego typu 

uchwały muszą być poddawane pod obrady. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko 

(projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Za: 5, przeciw: 2, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 7. 

Rada Miejska, w obecności 8 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXII/294/2016  

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Drezdenko - druk nr 296/16. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko 

(projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Za: 5, przeciw: 2, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 7. 

Rada Miejska, w obecności 8 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXII/295/2016  

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

- druk nr 297/16. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że w ostatnim czasie odbyły się 

wybory sołtysa w miejscowości Goszczanowiec w wyniku których stanowisko objęła 

Lucyna Filipek. Dodał, że aby jak najszybciej L. Filipek mogła przejąć obowiązki projekt 

uchwały musiał zostać przedstawiony. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

(projekt stanowi załącznik 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 XXXII/296/2016  

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (uchwała stanowi 

załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2016 rok – druk nr 298/16. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj wyjaśnił, że projekt uchwały musiał zostać teraz 

wprowadzony pod obrady, gdyż w tym tygodniu miało miejsce spotkanie  

z projektantami pracującymi nad przebudową al. Piastów, ul. Kasztelańskiej  

i Poniatowskiego w trakcie którego ostatecznie ustalono, że awarie sieci kanalizacyjnej 

u zbiegu ulic Kasztelańskiej i al. Piastów są spowodowane zbyt małą przepustowością. 

Dodał, że w związku z tym będzie musiała nastąpić przebudowa sieci kanalizacyjnej  

a szacunkowy koszt wynosi ok. 100.000 zł. A. Kozubaj poinformował, że przebudowa 

tych ulic mija się z celem bez zainwestowania w modernizację sieci kanalizacyjnej. 

Głosowano w sprawie: 

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

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

 

 

Sporządziła:        
J. Ambroziak      
 

      Przewodniczący Rady Miejskiej   
     

/-/ Adam Kołwzan 
 


