
Protokół Nr LIII.2017 
z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 listopada 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 29 listopada 2017r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:35 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Obecni: 
1. Michał Czekajło 
2. Katarzyna Czerwińska  
3. Edward Dasiukiewicz  
4. Sebastian Dukaczewski  
5. Jarosław Dworecki 
6. Krzysztof Jaśków  
7. Adam Kołwzan 
8. Mariola Kruk 
9. Dariusz Krysa 
10. Waldemar Kupczak  
11. Henryk Majzlik  
12. Eugeniusz Nawrot 
13. Dariusz Paluszkiewicz 
14. Krzysztof Siuda 
15. Mariusz Suchecki  
 

Ad. 1  

Otwarcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia LIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan, powitał przybyłych gości, 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 załącznik nr 1a do 

protokołu) i wszystkich obecnych na posiedzeniu. Następnie stwierdził, że w obradach 

uczestniczy 14 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 przedstawił porządek obrad sesji RM: 

1. Otwarcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2017 rok. 

4. Apel Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie gazyfikacji wsi Osów, Trzebicz Nowy  

i Trzebicz. 



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 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2018-2020 - druk nr 473/17 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - druk nr 474/17. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 - druk nr 475/17. 

10. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa 

Nojiego w Drezdenku przy placu Wolności 8 - druk nr 476/17. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko - druk nr 477/17. 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania 

pożytku publicznego na 2018 rok - druk nr 478/17. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

rok - druk nr 479/17. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 480/17. 

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Trzebiczu - druk nr 481/17. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radnym został 

udostępniony materiał na temat realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku (materiał 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

Radny D. Krysa zapytał jak na chwilę obecną wygląda sytuacja związana  

z inwestycją na Placu Wileńskim, kiedy ponownie rozpoczną się prace, w jakim 

terminie plac zostanie oddany do użytku mieszkańcom. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak przypomniał wszystkim o problemach  

z wykonawcą, który nie dochował terminu. Dodał, że z tego tytułu oczywiście 

rozpoczęto procedurę egzekucji kar umownych. M. Pietruszak powiedział, że ze 

względu na fakt, że nie było perspektywy na poprawę sytuacji i na to, że wykonawca 

będzie w stanie dokończyć inwestycję, odstąpiono od umowy, po czym została 

przeprowadzona inwentaryzacja. Burmistrz wyjaśnił, że procedura inwentaryzacji była 

koniecznością, ponieważ w trakcie inwentaryzacji ustala się precyzyjnie, co zostało 

wykonane z zakresu objętego dokumentacją a w związku z tym, co do wykonania 

pozostało. M. Pietruszak powiedział, że po przeprowadzeniu inwentaryzacji można 



było ogłosić przetarg, którego termin składania ofert upływa  

w dniu 4 grudnia br. Dodał, że wówczas będzie wiadomo, ile ofert wpłynęło i na jakie 

kwoty. Burmistrz wyraził nadzieję, że efektem będzie podpisanie umowy z nowym, 

rzetelnym wykonawcą i zgodnie ze specyfikacją dokończenie prac w terminie do końca 

kwietnia przyszłego roku. Dodał, że należy brać pod uwagę różne warunki pogodowe, 

ale tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. 

Radny S. Dukaczewski zapytał kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę remizy 

strażackiej i czy istnieje szansa na uzyskanie dofinansowanie do tego zadania. 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji tut. Urzędu Dariusz Skrzypczak poinformował, 

że przetarg najprawdopodobniej zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. W kwestii 

dofinansowania do tej inwestycji D. Skrzypczak nie mógł odpowiedzieć na pytanie, 

gdyż w chwili obecnej nie ma żadnych programów, do których wpisywałoby się zadanie 

budowy remizy. Dodał, że w dalszym ciągu nie jest ogłoszony harmonogram 

wszystkich jednostek zarządzających przedstawiający możliwości dofinansowywania 

w następnym rozdaniu. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak dodał, że wcześniej Gmina starała się  

o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jednak nie 

zostało ono przyznane. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Apel Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie gazyfikacji wsi Osów, Trzebicz 

Nowy i Trzebicz. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kowzan poinformował, że radny E. Dasiukiewicz od 

dłuższego czasu zajmuje się sprawą możliwości przyłączenia do sieci gazowej 

nieruchomości w miejscowości Osów, Trzebicz i Trzebicz Nowy. Wyjaśnił, że radny E. 

Dasiukiewicz zwrócił się z prośbą o wystosowanie przez Radę Miejską  

w Drezdenku apelu do Polskiej Spółki Gazowniczej w sprawie poparcia jego działań. 

Głosowano w sprawie: 

Apel Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie gazyfikacji wsi Osów, Trzebicz Nowy  

i Trzebicz (apel stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Paluszkiewicz  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

 



 

Ad. 5 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Michał Czekajło 

- Edward Dasiukiewicz 

- Waldemar Kupczak 

- Sebastian Dukaczewski 

- Krzysztof Jaśków 

- Mariola Kruk 

- Katarzyna Czerwińska 

- Jarosław Dworecki 

- Eugeniusz Nawrot 

- Danuta Saj 

- Paulina Pieluszczak-Suchodolska 

- Andrzej Miron 

 Radny M. Czekajło: 

1) poinformował, że mieszkańcy miasta twierdzą, że spalony budynek znajdujący 

się przy skrzyżowaniu ulic Pierwszej Brygady i Piotra Skargi nie jest 

zabezpieczony w wystarczający sposób. Dodał, że kolejnym problemem jest 

utrudniony wyjazd z ul. Piotra Skargi na ul. Pierwszej Brygady; 

2) zgłosił problem związany z utrudnionym przejazdem przez drogę wojewódzką 

w Kleśnie ze względu ustawione tam pachołki; 

3) zwrócił uwagę na problem braku chodnika przy ul. Dworcowej; 

4) zauważył, że przy ul. Dworcowej przed dworcem PKP bardzo nieestetycznie 

wyglądają rosnące tam chwasty; 

5) ponownie zwrócił uwagę na parking przy dworcu kolejowym, który w zasadzie 

jest śmietnikiem; 

6) zapytał, kiedy rozpocznie się remont drogi wojewódzkiej nr 160 w kierunku 

Międzychodu; 

7) zwrócił uwagę na zły stan techniczny nawierzchni ul. Szkolnej w Trzebiczu – 

wypadające kamienie.  

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) zapytał czy Gmina posiada działki, które można przekazać na budowę 

mieszkań związanych z programem „Mieszkanie+”; 

2) zapytał czy na terenie Gminy funkcjonuje melioracja, której zadaniem jest 

udrażnianie głównych dróg przez które zalewane są pola i łąki. 

Radny. W. Kupczak: 

1) w przypadku posiadania wolnych środków finansowych poprosił  

o przeznaczenie ich na naprawę ul. Szkolnej w Trzebiczu (wypadające 

kamienie spod kół). Zaproponował wykorzystanie w tym celu materiału 

(kamienia) złożonego w PSZOK-u; 



2) zwrócił uwagę na fatalny stan drogi w Trzebiczu Nowym – od sklepu do 

przystanku autobusowego; 

3) zauważył, że konieczny jest remont ulic Nadrzecznej, Poprzecznej i Kowalskiej 

w Trzebiczu. 

Radny S. Dukaczewski:  

1) zapytał o sprawę rozpoczętą podczas sesji zwołanej na wniosek Burmistrza, 

która odbyła się 7 listopada br., dotyczącą wniosku o ponowne włączenie działki 

nr 167 w Starych Bielicach do obszaru chronionego krajobrazu; 

2) powiedział, że młodzi rodzice mieszkający na terenie Drezdenka są przekonani, 

że w mieście niezbędne utworzenie żłobka, aby mogli szybciej wrócić do 

aktywności zawodowej. Poinformował, że w listopadzie br. pojawił się program 

rządowy, do którego można było zgłaszać wnioski. Zapytał, czy Gmina 

Drezdenko taki wniosek składała; 

3) zauważył, że na terenie gminy Drezdenko funkcjonuje 27 sołectw i nie ma 

możliwości finansowych, aby zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców 

wszystkich wsi. Zapytał radnego z Trzebicza i Sołtysa Trzebicza, czy pytali 

mieszkańców o priorytet związany z ich oczekiwaniami – czy bardziej potrzebny 

jest im remont ul. Nadrzecznej, Stodolnej i Kowalskiej czy może lepszą 

inwestycją byłaby budowa sali gimnastycznej. Powiedział, że radni chcieliby 

znać stanowisko mieszkańców. Poprosił, aby do czasu dyskusji nad projektem 

budżetu na 2018 rok radni otrzymali informację na jakim stanowisku stoją 

mieszkańcy Trzebicza.  S. Dukaczewski powiedział, że obie inwestycje  

w Trzebiczu nie mogą być realizowane ze względu na ograniczone środki 

finansowe, a także ze względu na potrzeby innych sołectw. Dodał, że nieprawdą 

jest, że nic się w sprawie tych dróg nie dzieje, bo została ukończona 

dokumentacja i oczekuje się na pozwolenie na budowę. Radny S. Dukaczewski 

powiedział, że nie będzie komentował pewnych wpisów umieszczanych na 

portalu społecznościowym, które sugerują, że nie ma żadnych działań, a które 

są nieprawdziwe. 

Radny K. Jaśków:  

1) zapytał kiedy zostaną rozpoczęte prace związane z remontem podwórka przy 

ul. Marszałkowskiej i Kościuszki. Podziękował jednocześnie za natychmiastową 

interwencję zasypania potężnych dziur, które utrudniały wjazd i wyjazd z tego 

podwórka; 

2) zwrócił uwagę na natychmiastową konieczność załatania dziur w nawierzchni 

ulic Sienkiewicza (przy Parku Kultur Świata) i Marszałkowskiej (przed mostem). 

Radna M. Kruk: 

1) zapytała jaka działalność prowadzona będzie na działce po „elektromecie” 

między aleją Piastów a ul. Poniatowskiego; 

2) zwróciła uwagę na konieczność remontu chodników przy ul. Poniatowskiego; 

3) poprosiła, aby w ramach bieżącego utrzymania dróg doprowadzić, aby ul. 

Chełm Drezdenecki była przejezdna. 

Radna K. Czerwińska:  



1) zauważyła, że w projekcie budżetu na 2018 ujęty został wniosek na remont sali 

w Kosinie. Zapytała jaki zakres prac będzie tam prowadzony; 

2) podziękowała Zastępcy Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji tut. Urzędu 

Marcie Konarskie za natychmiastową reakcję związaną z zasypaniem dziur  

w poboczu w Lipnie. 

Radny J. Dworecki: 

1) zwrócił uwagę na uszkodzoną nawierzchnię drogi (głęboki wybój o szerokości 

3-4 metrów) na skrzyżowaniu ulic Podgórnej i Osiedla Leśnego; 

2) poinformował, że na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z Dworcową od ok.  

2 miesięcy jest uszkodzona lampa. Poprosił o zgłoszenie tej sprawy 

odpowiednim służbom; 

3) zgodził się z wypowiedzią radnego M. Czekajło w sprawie nieładu panującego 

na ul. Dworcowej w okolicach dworca PKP. Zapytał czy w tej sprawie wysyłane 

były już pisma i monity do Zarządu PKP; 

4) zauważył, że betonowe ogrodzenie pomiędzy dworcem a parkingiem jest  

w bardzo złym stanie technicznym i najprawdopodobniej nie spełnia już 

żadnych wymogów budowlanych; 

5) poinformował, że schody prowadzące z mostu do zakładu „Kappa” są  

w fatalnym stanie technicznym; 

6) powiedział, że nawierzchnia mostu na ul. Niepodległości jest w jeszcze gorszym 

stanie niż w dniu wczorajszym. 

Radny E. Nawrot – w związku z problemami z głosem radnego E. Nawrota, radny 

M. Czekajło odczytał interpelację radnego E. Nawrota – poprosił o interwencję  

w ZDW w sprawie naprawy poboczna drogi nr 176 Niegosław-Karwin. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1) poprosiła o zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczyć mieliby 

przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj., Lasów 

Państwowych, Gminy Drezdenko i Zarządu Melioracji (od stycznia 2018 roku 

Wody Polskie) w sprawie problemów z zalewaniem łąk i pól na terenie 

Lubiatowa; 

2)  potwierdziła informacje radnych dotyczące stanu mostu na Nowej Noteci; 

3) poinformowała, że z posiadanych informacji wynika, że w tym roku remont drogi 

wojewódzkiej nr 160 nie ruszy. Zapytała czy prawdą jest, że droga ta nie będzie 

modernizowana w całości; 

4) zapytała, czy dokonywane są aktualizacje rejestru zabytków. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

1) poinformowała, że ul. Szkolna w Trzebiczu (od kościoła) wymaga naprawy; 

2) zauważyła, że przy posesji nr 5 i 7 ul. Nadrzecznej w Trzebiczu należałoby 

ustawić lampy. Dodała, że mieszka tam osoba niepełnosprawna a na odcinku 

200 m nie ma oświetlenia; 

3) odniosła się do wypowiedzi radnego S. Dukaczewskiego – powiedziała, że ulice 

Nadrzeczna, Poprzeczna i Stodolna w Trzebiczu wymagają naprawy  

a skoro wykonany jest projekt to należy go zrealizować. Dodała, że  

w projekcie budżetu na 2018 rok bardzo dużo zaplanowano środków na drogi, 



ulice i chodniki w mieście, więc mieszkańcy Trzebicza również chcieliby mieć 

wykonany remont. P. Pieluszczak-Suchodolska zauważyła, że nie można 

postawić mieszkańców przed dokonaniem wyboru, bo zarówno droga jak  

i sala gimnastyczna są równie ważne;  

4) w kwestii ul. Stodolnej w Trzebiczu Sołtys Trzebicza poinformowała, że znajduje 

się tam stodoła, która jest w kiepskim stanie technicznym. Dodała, że istnieje 

ryzyko, że kiedyś na kogoś spadnie mur albo dach tego budynku.  

P. Pieluszczak-Suchodolska powiedziała, że ma problem z ustaleniem do kogo 

należy ta stodoła, jednak należy ten budynek zabezpieczyć; 

5) zauważyła, że drzewa na cmentarzu są bardzo pochyłe i stwarzają 

niebezpieczeństwo przewrócenia się na pomniki. Dodała, że należy przyciąć 

także drzewa i krzewy rosnące na cmentarzu.  

Sołtys Kosina A. Zych: 

1) zapytał kiedy działka nr 167 w Starych Bielicach ponownie zostanie włączona 

do obszaru chronionego krajobrazu; 

2) zapytał co zrobiono z Placem Wileńskim, ile milionów zostało wydanych do tej 

pory i ile jeszcze trzeba wydać, aby plac oddać do użytku. Zapytał, ile pięknych 

domów można było za te pieniądze wybudować. 

Sołtys Niegosławia A. Miron: 

1) złożył wniosek dotyczący nadania nazw ulicom, gdyż po oddaniu do użytku 

ronda będą dwie ulice Niegosławskie – przed rondem i za rondem. 

Zaproponował, aby od strony Drezdenka pozostała ul. Niegosławska a za 

rondem trzem ulicom dochodzącym do drogi wojewódzkiej nadać inne nazwy. 

Powiedział, że obecnie będzie posługiwał się nazwami Niegosławska 1,2 i 3; 

2) poinformował, że mieszkańcy ulic Niegosławskiej 1,2 i 3 proszą o interwencję 

w sprawie stanu technicznego nawierzchni – aby mogli normalnie się po nich 

poruszać; 

3) zauważył, że niezbędne jest zamontowanie oświetlenia przy ul. Niegosławskiej 

1 i 3. Dodał, że przy ul. Niegosławskiej 1 stoją słupy energetyczne i wystarczy 

zamontować tylko lampy, natomiast przy ul. Niegosławskiej 3 oświetlanie jest 

niezbędne, gdyż jest całkowicie ciemno; 

4) zauważył, że rondo, które niedługo zostanie oddane do użytku zakańcza etap 

drogi wojewódzkiej – będzie to droga gminna. Zaapelował o wykonanie 

chodnika przy tej drodze w stronę Drezdenka, aby połączyć ul. Niegosławską z 

Drezdenkiem; 

5) poinformował, że mieszkańcy ul. Noteckiej proszą chociaż o jedną lampę, gdyż 

nie ma tam żadnego oświetlenia; 

6) powiedział, że lampy ustawione przy ul. Niegosławskiej przy posesji  

p. Przybysza są bardzo odchylone i świecą w pole; 

7) przypomniał o konieczności zamontowania lamp przy drodze na Czartowo; 

8) poprosił o założenie lampy na słupie przy posesji nr 69 przy starym cmentarzu 

(na zakręcie); 

9) poprosił o założenie lampy przy posesji 59a; 



10)  poprosił o interwencję w Rejonie Dróg w sprawie rozjeżdżonego krawężnika 

przy posesji nr 126. Dodał, że krawężnik ten leży i dlatego woda zamiast 

spływać do kratki ściekowej wlewa się na posesję; 

11)  w odniesieniu do informacji, że Niegosław jest najbrzydszą miejscowością  

w gminie Drezdenko, poprosił o dołożenie wszelkich starań, aby poprawić 

wizerunek np. wyremontowanie chodników; 

12)  poprosił o interwencję w firmie Orange o przesunięcie słupów telefonicznych, 

które usytuowane są na środku chodnika; 

13)  zauważył, że akacje rosnące przy starym cmentarzu są już równe z lampami. 

Dodał, że kiedy pojawią się na nich liście będą całkowicie zasłaniały światło. 

Zaproponował, aby w okresie zimowym usunąć te drzewa, które porastają 

lampy; 

14)  poinformował, że mieszkańcy Niegosławia są bardzo zadowoleni  

z prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu inwestycji – 

termomodernizacja szkoły. Dodał, że przy tej okazji należałoby zwrócić się do 

wspólnoty budynku usytuowanego przy szkole, aby wykonać elewację w takim 

samym kolorze; 

15)  w związku z obecnymi problemami z pozyskaniem wykonawców do 

przeprowadzanych remontów zaproponował, aby już teraz ogłosić przetarg na 

drugą część modernizacji sali wiejskiej w Niegosławiu; 

16)  poinformował, że z połowy połaci dachowej budynku sali wiejskiej  

w Niegosławiu, rynny zostały skierowane na posesję p. Grabowskiego. Dodał, 

że woda z całego dachu spływa na podwórko; 

17)  poinformował, że mieszkańcy Niegosławia pytają, co z kanalizacją. Poprosił  

o określenie czy w ogóle ta inwestycja zostanie przeprowadzona, a jeżeli tak to 

kiedy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 20 minut przerwy w obradach.  

 

Ad. 6 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny M. Czekajło: 

1) Burmistrz Drezdenka poinformował, że w ostatnim okresie pojawił się 

potencjalny nabywca tego budynku. Dodał, że obecnie trwają procedury 

związane z uregulowaniem masy spadkowej. M. Pietruszak powiedział, że 

niezależnie od tego przed miesiącem zostało wystosowane pismo do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wszczęcia 

czynności związanych z zabezpieczeniem budynku; 

2) M. Pietruszak zauważył, że temat chodników i pachołków w Kleśnie leży  

w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Dodał, że w sprawie 

chociażby naprawy chodnika były wielokrotnie przeprowadzane rozmowy  

w ZDW. Dodał, że w najbliższym czasie będzie interweniował w sprawie 

ustawionych pachołków, gdyż jest to niewygodne i niebezpieczne szczególnie 

podczas obecnie panujących warunków pogodowych;  



3) Burmistrz Drezdenka poinformował, że przeprowadzał częste rozmowy  

z ówczesnym Kierownikiem Rejonu Dróg w Kłodawie Z. Kajder na temat 

remontu w ramach bieżącego utrzymania, gdyż kwestia inwestycji w ogóle nie 

wchodzi w rachubę ze względu na brak środków finansowych. Dodał, że  

w ZDW były przeprowadzane prace polegające na ustalaniu przebiegu pasów 

drogowych i okazało się, że pas drogowy wchodzi za płot w skarpę. Wyjaśnił, 

że otrzymał informację, że inwestycja modernizacji tego odcinka wymagałaby 

ogromnych nakładów finansowych a kolejnym problemem są rosnące na tym 

odcinku drzewa. M. Pietruszak powiedział, że domagał się, aby przeprowadzić 

naprawy chodnika traktując to jako remont a nie jako inwestycję; 

4) w sprawie chwastów i liści zalegających przy dworcu PKP Burmistrz 

poinformował, że w dalszym ciągu będą wystosowywane monity do zarządcy 

gruntu czyli PKP. Dodał w tym miejscu odpowiedź na interpelację radnego  

J. Dworeckiego, który zgłaszał fatalny stan ogólny dworca PKP  

w szczególności ogrodzenia, informując, że problem ten trzeba skierować do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, aby za jego pośrednictwem 

wymusić jego naprawę, gdyż to stanowi realne zagrożenie; 

5) M. Pietruszak powiedział, że regularnie dopytuje o termin rozpoczęcia remontu 

drogi nr 160 zarówno w rejonie jak i w Urzędzie Marszałkowskim  

i otrzymuje zapewnienia, że sprawa jest w dalszym ciągu aktualna. Dodał, że 

modernizacja tej drogi będzie przeprowadzana ze środków unijnych. 

Poinformował, że przetarg, który w tym roku nie został ogłoszony z uwagi na 

przedłużający się proces dokumentacji projektowej, będzie ogłoszony  

w przyszłym roku; 

6) Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji D. Skrzypczak poinformował, że 

pojawiające się ubytki w nawierzchni ul. Szkolnej w Trzebiczu są skutkiem 

próby oszczędzania na inwestycji. Dodał, że uzupełnianie ubytków nie może 

mieć miejsca tym samym materiałem. Powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma 

środków finansowych, aby problem skutecznie naprawić. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) Burmistrz Drezdenka poinformował, że Gmina Drezdenko została zgłoszona do 

programu Mieszkanie+ na etapie pilotażowym spełniając w zasadzie wszystkie 

warunki. Dodał, że w okolicy Intermarche jest uzbrojona działka gminna. M. 

Pietruszak wyjaśnił, że wówczas Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 

negatywnej odpowiedzi ze względu na brak komunikacji. Powiedział, że 

podczas konferencji u Wojewody Lubuskiego Drezdenko zostało przedstawione 

jako przykład niesprawiedliwego potraktowania i Wojewoda sprawę tę postawił 

na konwencie wojewodów – jak można w ten sposób odpowiedzieć w 

przypadku Gminy, która spełnia wszystkie warunki.  Burmistrz powiedział, że po 

tym spotkaniu na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawił się 

komunikat o Gminach, które mają największe szanse na udział w programie 

Mieszkanie+, w którym uwzględniono Drezdenko. Dodał, że Gmina Drezdenko 

ponownie będzie występowała  

z wnioskiem o wdrożenie tego programu; 



2) Burmistrz Drezdenka powiedział, że z melioracją to ogromy problem. Dodał, że 

od 1 stycznia 2018 r. a faktycznie nie wiadomo od kiedy cały temat przejmuje 

nowa instytucja -  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. M. 

Pietruszak  zauważył, że problemem dotknięte są drogi gruntowe, ale także 

sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym.  

Radny W. Kupczak: 

1) M. Pietruszak powiedział, że ubytki w nawierzchni ulic Nadrzecznej, 

Poprzecznej i Kowalskiej w Trzebiczu należy uzupełnić, ale trzeba poczekać 

aż zejdzie woda albo kiedy przyjdzie lekki mróz, wówczas będzie można 

wyrównać tę drogę; 

2) Burmistrz zauważył, że do tematu stanu technicznego drogi w Trzebiczu 

Nowym należy podejść doraźnie, ale także docelowo, aby rozwiązać 

problem utrudniający funkcjonowanie mieszkańców. 

Radny S. Dukaczewski: 

1) Burmistrz nawiązał do spotkania podczas sesji zwołanej na jego wniosek 

dotyczącej tematu działki nr 167 w Starych Bielicach i upewnił się, że wolą 

radnych jest, aby poczynić wszelkie działania zmierzające do ponownego 

włączenia wspomnianej działki do obszaru chronionego krajobrazu. 

Zadeklarował, że zostanie przygotowane pismo do Sejmiku Województwa 

Lubuskiego wnioskujące o przywrócenie działce nr 167 w Starych Bielicach 

statusu obszaru chronionego krajobrazu. 

Radny S. Dukaczewski zaproponował, aby po odpowiedziach Burmistrza na 

interpelacje przegłosować wniosek formalny w tej sprawie; 

2)  w kwestii powstania żłobka na terenie Drezdenka, Burmistrz powiedział, że 

jakiś czas temu odbył spotkanie z paniami zainteresowanymi utworzeniem 

takiego punktu. Dodał, że panie te miały już upatrzony lokal na prowadzenie 

tego typu działalności, ale nie doszło do utworzenia tej placówki. M. 

Pietruszak powiedział, że w dniu wczorajszym rozmawiał  

z jedną z zainteresowanych pań, informując, że pojawił się program rządowy 

z przeznaczeniem środków na powstawanie żłobków, ale na tę chwilę pani 

ta nie jest już zainteresowana prowadzeniem tej działalności. Burmistrz 

zauważył, że należy pozyskać większą wiedzę na temat skali oczekiwań, 

aby poczynić starania o utworzenie gminnej placówki tego typu; 

3) Burmistrz wyjaśnił, że jako wnoszący projekt budżetu na 2018 rok 

zaproponował radzie rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Trzebiczu.  

Radny W. Kupczak pytanie radnego S. Dukaczewskiego porównał do wyboru 

przed którym staje ojciec podczas trudnego porodu – kto ma żyć matka czy 

dziecko. Dodał, że jest to pytanie retoryczne. Zauważył, że gdyby wraz  

z p. Sołtys zadał takie pytanie mieszkańcom Trzebicza to usłyszeliby pytanie - 

czy bawią się w adwokata diabła. Poradził radnemu S. Dukaczewskiemu, aby 

nie bawił się w takiego adwokata diabła, bo nie tędy droga. W. Kupczak 

powiedział, że sala gimnastyczna została etapowana i to nie jest tak, że całość 

zostanie wybudowana w jednym roku - przyszłoroczne środki pozwolą na 

postawienie sali w stanie surowym. Poprosił o nieporównywanie wydatków 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjE8-GosOHYAhWEhiwKHZEZA38QFghAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.kzgw.gov.pl%2Findex.php%2Fpl%2F&usg=AOvVaw0NhCHwfRj0--lRX1u6tiQ5


ponoszonych na poszczególne wsie, gdyż nie jest to w porządku. Radny  

W. Kupczak powiedział, że wiadomym jest, że mieszkańcy wsi chcą, aby w ich 

miejscowości były jak największe nakłady, jednak należy mieć świadomość, że 

budżet nie jest z gumy. Podsumowując zaproponował, aby wszyscy radni dbali 

o swoje interesy. 

Radny K. Jaśków: 

1) Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji D. Skrzypczak poinformował, że  

w roku bieżącym została wykonana dokumentacja projektowa, jednak po 

analizie szczegółowej tego podwórka okazało się, że sprawa nie jest prosta 

bo, problem leży w budynkach, które przylegają do podwórka. Dodał, że 

dość mocno jest tam zachwiana równowaga wodna, śmiało można 

powiedzieć, że nieprawidłowo wykonane są odwodnienia i w tym przypadku 

zadaniem Gminy jest, aby wodę tę zagospodarować. Przyznał, że na chwilę 

obecną nie wiadomo jest gdzie woda jest odprowadzana  

i  być może skutkiem jest to, co dzieje się obecnie na tym terenie czyli wielkie 

zastoiska wody. D. Skrzypczak poinformował, że znalezione zostały stare 

studnie chłonne, które przez wiele lat nie były czyszczone i które nie 

funkcjonują a służące tylko i wyłącznie do odwodnienia dachów tych 

budynków. Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji powiedział, że 

modernizacja podwórka stała się dość kosztowna, gdyż wartość 

kosztorysowa wynosi obecnie 184.000 zł. Dodał, że należało wziąć pod 

uwagę dojazd do budynków mieszczących się na tym podwórku a także 

miejsca parkingowe, dlatego w projekcie budżetu znalazła się propozycja w 

postaci tego zadania o wartości 200.000 zł. D. Skrzypczak powiedział, że w 

przypadku uchwalenia budżetu przez radę, realizacja omawianego zadania 

zostanie rozpoczęta na początku przyszłego roku, jeśli tylko pogoda pozwoli; 

2) Burmistrz Drezdenka powiedział, że interpelacje dotyczące nawierzchni ul. 

Sienkiewicza i Marszałkowskiej (przed mostem) zostaną potraktowane jako 

wnioski do realizacji.  

Radna M. Kruk: 

1) w kwestii działki po „elektromecie” Burmistrz Drezdenka poinformował, że 

nabyła ją firma, która reprezentuje sieć handlową. Zadeklarował dokładne 

sprawdzenie tej informacji; 

2) M. Pietruszak powiedział, że modernizacja chodnika przy ul. Poniatowskiego 

zostanie potraktowana jako wniosek do realizacji w miarę możliwości 

finansowych; 

3) Burmistrza Drezdenka powiedział, że stan nawierzchni ul. Chełm 

Drezdenecki zostanie poprawiony po jej wyschnięciu. 

Radna K. Czerwińska: 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że projekt budżetu przewiduje środki na 

bieżące utrzymanie sal wiejskich m.in. w Kosinie. 

Radny J. Dworecki: 

1) M. Pietruszak powiedział, że należy przeprowadzić wizję w terenie  

i powstały wybój naprawić; 



2) Burmistrz Drezdenka poinformował, że sprawa uszkodzonej lampy przy ul. 

Dworcowej została już zgłoszona i w ramach umowy na konserwację 

oświetlenia zostanie naprawiona; 

3) Burmistrz powiedział, że problem ten trzeba skierować do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, aby za jego pośrednictwem wymusić 

jego naprawę, gdyż to stanowi realne zagrożenie; 

4) M. Pietruszak poinformował, że ma pewność w 99%, że schody o których 

mówi radny należą do „Kappy”. Dodał, że uzyskaniu informacji od 

nieobecnego dziś Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

i Rolnictwa Zbigniewa Śpiewaka w tej sprawie problem zostanie skierowany 

do właściciela; 

5) Burmistrz zadeklarował, że w dniu jutrzejszym przeprowadzi rozmowę 

telefoniczną z odpowiedzialną osobą z Rejonu Dróg, aby uzyskać 

odpowiedź na pytanie radnego. 

Radny E. Nawrot: 

M. Pietruszak zadeklarował wystosowanie pisma do zarządcy drogi w sprawie 

naprawy poboczy na trasie Niegosław – Karwin. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1) Burmistrz Drezdenka zadeklarował umówienie spotkania w sprawie 

melioracji z jednostkami o których powiedziała Sołtys Lubiatowa; 

2) Kierownik Referatu Budownictwa R. Netyks powiedziała, że każdy obywatel 

ma nie tylko prawa, ale także obowiązki. Dodała, że pierwszą czynnością 

jaką powinien wykonać właściciel działki, na której usytuowany jest budynek 

przed przystąpieniem do jakikolwiek prac, jest zapytanie czy jest on 

gdziekolwiek wpisany (chodzi nie tylko jeśli o zabytki). R. Netyks 

poinformowała, że rejestr zabytków jest dostępny na stronie internetowej 

(zadeklarowała podanie linku do strony). Powiedziała, że jeśli chodzi  

o roboty budowlane przy zabytkach to najmniejsza rzecz wymaga 

pozwolenia na budowę. R. Netyks zauważyła, że jest bardzo dużo budynków 

jest wpisanych do ewidencji zabytków i one nie podlegają takim samym 

wymogom jak te wpisane do rejestru np. konserwator zabytków nie ma 

możliwości ingerowania w prace prowadzone wewnątrz budynku. 

Podsumowując Kierownik Referatu Budownictwa powiedziała, że ewidencje 

są na bieżąco aktualizowane pod warunkiem, że prace na budynkach 

przeprowadzane są zgodnie z prawem. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak - Suchodolska: 

1) Burmistrz Drezdenka przypomniał, że interpelację w tym temacie wniósł 

także radny M. Czekajło i odpowiedź została już udzielona przez Kierownika 

Referatu Realizacji Inwestycji D. Skrzypczak. Powiedział, że potrzebny jest 

inny rodzaj kamienia niż ten, którym dysponuje Gmina  

i prace te muszą być wykonane przez odpowiednią firmę; 

2) M. Pietruszak powiedział, że sprawa stodoły zostanie zgłoszona do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu stwierdzenia czy 



stan budynku zagraża bezpieczeństwu i ewentualnie nałożenia decyzji dla 

właściciela budynku nakazującej jego zabezpieczenie; 

3) w kwestii drzew i krzewów na cmentarzu w Trzebiczu, które stwarzają 

niebezpieczeństwo Burmistrz Drezdenka powiedział, że odpowiednie służby 

wykonają prace związane z ich przycięciem. 

Sołtys Kosina A. Zych: 

1) M. Pietruszak zauważył, że wypowiedź Sołtysa sugeruje, że sprawa 

przeznaczenia działki nr 167 nie jest oczywista. Powiedział, że kwestia ta 

jest jak najbardziej oczywista, gdyż nie obowiązuje tam żaden plan, żadna 

procedura, nie ma mowy o jakiejkolwiek inwestycji na tej działce. Burmistrz 

podpowiedział, aby w sprawie planów, co do przeznaczenia działki nr 167  

w Starych Bielicach zwrócić się do władz kościelnych, gdyż jest to teren 

kościoła; 

2) w kwestii Placu Wileńskiego M. Pietruszak powiedział, że jest to inwestycja 

na którą zabezpieczono niecałe 5 mln. zł. Zauważył, że wokół tego 

przedsięwzięcia pojawia się mnóstwo nieprawdziwych informacji. 

Zdementował np. informację, że jedno drzewo na placu kosztuje 5.000 zł  

(rzeczywisty koszt to 500 zł). Burmistrz wyjaśnił, że został ogłoszony 

przetarg, na który składanie ofert upływa w dniu 4 grudnia. Dodał, że nie 

wiadomo jaka będzie cena najniższej oferty na dokończenie prac 

związanych z Placem Wileńskim, dlatego nie można z całą pewnością 

powiedzieć, że kwota ta zmieści się w budżecie przeznaczonym na ten cel, 

tym bardziej, że wiadomym jest jaka sytuacja obecnie panuje na rynku.  

M. Pietruszak powiedział, z całą pewnością, że nie ma mowy, aby koszt tej 

inwestycji wyniósł 20, 25 czy nawet 8 mln. (a takie plotki krążą 

w społeczeństwie). 

Sołtys Niegosławia A. Miron: 

1) w kwestii stanu nawierzchni ul. Niegosławskiej M. Pietruszak powiedział, że 

po wyschnięciu powierzchni drogi można będzie wyrównać teren; 

2) Burmistrz zadeklarował, że w miarę posiadanych środków w budżecie na 

oświetlenie zostanie sporządzany harmonogram i wówczas odpowiedź 

będzie mogła być bardziej konkretna; 

3) M. Pietruszak powiedział, że część obecnej drogi wojewódzkiej nr 181 

zostanie przekazana Gminie. Dodał, że ZDW sporządził dokumentację na 

ścieżkę rowerową i należy się spodziewać, że w związku z przekazaniem 

drogi nastąpi również przekazanie wspomnianej dokumentacji, co umożliwi 

umieszczenie zadania w planach budżetowych. Burmistrz nie złożył żadnych 

deklaracji w tej sprawie, pomimo świadomości, że jest to bardzo ważna i 

często uczęszczana droga; 

4) ustawienie lampy przy ul. Noteckiej Burmistrz potraktował jako wniosek; 

5) M. Pietruszak zadeklarował, że w ramach umowy na konserwację lampy 

zostaną wyprostowane; 

6) ustawienie lamp w Czartowie Burmistrz potraktował jako wniosek; 



7) Zastępca Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji M. Konarska 

zadeklarowała, że w ramach umowy na konserwację zostaną poczynione 

starania o zamontowanie lampy na słupie. Wyjaśniła, że kwestię tę należy 

najpierw sprawdzić np. wysłać mapę z numerem słupa. M. Konarska 

powiedziała, że ma zanotowane wszystkie numery a będą do dyspozycji 

oprawy z ul. Podgórnej; 

8) Burmistrz Drezdenka zadeklarował włączenie tematu drogi nr 126 do listy 

tematycznej dotyczącej rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich; 

9) M. Pietruszak zauważył, że chodniki w Niegosławiu są kwestią inwestycyjną 

związaną z pasem drogowym będącym w zarządzie ZDW. Zadeklarował 

dalsze monity w tej sprawie; 

10)  Burmistrz powiedział, że wystąpienie do firmy Orange jest możliwe tylko za 

pośrednictwem zarządcy drogi czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich; 

11)  M.Pietruszak powiedział, że pracownicy odpowiedniego referatu sprawdzą 

jaka jest sytuacja z akacjami i wystąpią z wnioskiem o podcięcie lub wycięcie 

drzew; 

12)  w kwestii elewacji na budynku mieszczącym się przy Szkole Podstawowej 

w Niegosławiu Burmistrz Drezdenka powiedział, że zbliża się czas spotkań 

ze wspólnotami mieszkaniowymi i będzie to doskonała okazja, aby na ten 

temat rozmawiać z mieszkańcami. Zadeklarował wystąpienie do wspólnoty 

z wnioskiem, aby dostosowała swoją elewację do wyglądu szkoły; 

13)  w sprawie przetargu na remont sali wiejskiej w Niegosławiu M. Pietruszak 

powiedział, że wiadomym jest że nie można wszystkich przetargów ogłosić 

od razu. Dodał, że interpelację Sołtysa potraktuje jako wniosek, aby podczas 

prac nad harmonogramem uwzględnić przetarg na remont sali wiejskiej w 

Niegosławiu; 

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji D. Skrzypczak wyjaśnił, że temat 

rynien na budynku sali jest bardzo złożony i problem  

z zagospodarowaniem wody nie jest nowym tematem, sytuacja nie zmieniła 

się od czasów kiedy sala ta powstała. D. Skrzypczak wyjaśnił, że budynek 

zlokalizowany jest na działce, gdzie większość jej granicy przechodzi przez 

obrys ścian budynku, dlatego nie ma możliwości zagospodarowania wody. 

Dodał, że należy w tym przypadku zastosować alternatywne rozwiązanie w 

postaci elementów chłonnych, nie można się wpiąć w kanalizację 

deszczową tym bardziej, że zaraz obok biegnie droga wojewódzka. D. 

Skrzypczak powiedział, że obawia się, że nie ma możliwości rozwiązania 

problemu, co jest związane z zachwianą równowagą wód gruntowych. 

Zauważył, że aby wybudować jakikolwiek system alternatywny koniecznym 

będzie przeprowadzenie odwiertów geologicznych, mających na celu 

sprawdzenie jaki jest przepływ filtracji wody, czy nie ma zastoisk gliny a 

także czy taki system zmieści się na kawałku gruntu przed salą wiejską (w 

przypadku takiej lokalizacji drogi wojewódzkiej wydaje się być niemożliwe). 

Zapewnił, że temat zostanie dokładnie sprawdzony; 



14) Burmistrz Drezdenka powiedział, że kanalizacja została skosztorysowana 

na ok. 20 mln. zł a obecna alokacja, jeśli chodzi o podstawową infrastrukturę 

jest bardzo słaba. Poinformował, że w październiku 2018r. będzie nabór, ale 

do podziału na całe województwo jest 4 mln zł.  

M. Pietruszak powiedział, że bez znaczącego dofinansowania będzie to 

bardzo trudne wyzwanie także dla rady, bo ostatecznie to radni uchwalają 

budżet. Dodał, że biorąc pod uwagę brak możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych oraz poprzednie budżety (na wszystkie inwestycje w całej 

Gminie rocznie przeznacza się po kilkanaście milionów zł) należy 

odpowiedzieć sobie na pytanie - czy jeśli nie pojawi się możliwość 

pozyskania funduszy wychodzących naprzeciw możliwościom budżetowym 

Gminy, co w takiej sytuacji zrobić – czy planować etapowanie inwestycji, czy 

myśleć o innym, alternatywnym rozwiązaniu.  

 

W woli uzupełnienia odpowiedzi na interpelację Sołtysa Kosina związanej  

z Placem Wileńskim i pięknymi domami Burmistrz Drezdenka poinformował, że 

już w tegorocznym budżecie były zabezpieczone środki na elewację budynków 

wokół placu, jednak nie udało się wyłonić wykonawcy. Dodał, że projekt budżetu 

przewiduje środki na przyszły rok na to zadanie i dzięki temu Plac Wileński 

zostanie w pełni zrewitalizowany. 

Radny S. Dukaczewski w odniesieniu do słów radnego W. Kupczaka, że sala 

Sportowo Rehabilitacyjna nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb, 

korzystając z obecności Dyrektora Hali Sportowo Rehabilitacyjnej poprosił  

o przybliżenie tematu.  

Poprosił o przygotowanie na posiedzenia komisji poświęcone projektowi 

budżetu, informacji w jaki sposób rozkładane były środki finansowe na 27 

sołectw należących do Gminy Drezdenko w ostatnich 4 latach.  

S. Dukaczewski z przykrością stwierdził, że tylko czterech Sołtysów zostało na 

sali obrad, ale mimo to wystąpił do nich z apelem odnośnie zarzutów  

w szczególności do radnych miejskich dotyczących braku zainteresowania 

sprawami sołectw. Poprosił, aby Sołtysi mieli na uwadze, że radni przed każdą 

sesją spotykają się na komisji a podczas tych posiedzeń Sołtysów praktycznie 

nie ma a właśnie wtedy odbywają się szerokie dyskusje nad poszczególnymi 

tematami. Dodał, że radni bardzo chcieliby pochylić się nad problemami 

Sołectw, ale Sołtysi zwyczajnie nie chcą ich przedstawić i dyskutować nad nimi. 

Sołtys Kosina A. Zych powiedział, że jak rozpoczynał swoją kadencję Sołtysa 

miały zostać wymienione drzwi do sali wiejskiej, sufit jest w złym stanie a do tej 

pory nie zostało zrobione absolutnie nic. Dodał, że nie zgadza się  

z wypowiedzią Burmistrza, że robione są bieżące remonty na sali wiejskiej  

w Kosinie. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak polecił radnym analizę wniosków do 

funduszu sołeckiego – na co poszczególne sołectwa przeznaczają środki  

z funduszu sołeckiego. Dodał, że zdecydowana większość sołectw środki te po 

gospodarsku przeznacza na zakupy, prace remontowe a nie tylko na imprezy i 



tym podobne rzeczy. Burmistrz poinformował, że funkcjonuje pomiędzy Gminą 

a Sołtysami niepisana umowa dotycząca przeznaczania  

w większości środków sołeckich np. na prace gospodarskie, poprawę estetyki 

wsi i sal wiejskich. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj odniósł się do wpisu Sołtysa Trzebicza na 

jednym z portali społecznościowych a propos rządzących, którzy mają wioski w 

„pewnym miejscu” (zainteresowanych odesłał do lektury) i poinformował, że 

podsumował kwoty przeznaczone w projekcie budżetu na tereny wiejskie i 

miasto (przypomniał, że zdecydowana większość mieszkańców gminy to 

mieszkańcy miasta). Odpowiadając na wpis P. Pieluszczak-Suchodolskiej 

poinformował, że na tereny wiejskie proponuje się przeznaczenie kwoty 4.862 

000 zł, natomiast na miasto 4.678 000 zł. 

Radny S. Dukaczewski zgłosił wniosek formalny dotyczący podjęcia apelu do 

Sejmiku Województwa Lubuskiego o podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia 

obszaru chronionego krajobrazu na działce nr 167 w Starych Bielicach. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie przychyliła się do 

wniosku radnego S. Dukaczewskiego. 

Dyrektor Hali Sportowo Rehabilitacyjnej Maciej Kowal poinformował, że 

obłożenie hali jest duże a w okresie zimowym bardzo duże i zdarza się, że 

zmuszony jest odmówić wynajęcia obiektu. Dodał, że dla szkół prowadzonych 

przez Gminę Drezdenko hala udostępniona jest nieodpłatnie.  

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2018-2020 - druk nr 473/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2018-2020 - druk nr 473/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIII/468/2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2018-2020 (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).  

Ad. 8  



Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - druk nr 474/17.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - druk nr 474/17 (projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk , 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Paluszkiewicz  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIII/468/2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (uchwała stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu).  

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 - druk nr 475/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2018-2020 - druk nr 475/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 

8 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Paluszkiewicz 

 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIII/470/2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 (uchwała stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu).  

Ad. 10 



Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa 

Nojiego w Drezdenku przy placu Wolności 8 - druk nr 476/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa 

Noijego w Drezdenku przy placu Wolności 8 - druk nr 476/17 (projekt stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Paluszkiewicz  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIII/471/2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 (uchwała stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu).  

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko - druk nr 477/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko - druk nr 477/17 (projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIII/472/2017 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu).  

Ad. 12 



Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować 

zadania pożytku publicznego na 2018 rok - druk nr 478/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania 

pożytku publicznego na 2018 rok - druk nr 478/17 (projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik , Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Paluszkiewicz  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LIII/473/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować 

zadania pożytku publicznego na 2018 rok (uchwała stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu).  

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok - druk nr 479/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok 

- druk nr 479/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Mariusz 

Suchecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Siuda 

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Paluszkiewicz  

Rada Miejska, w obecności 14 podjęła Uchwałę Nr LIII/474/2017 w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok (uchwała stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).  



Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 480/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 480/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 

16 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Edward Dasiukiewicz, Sebastian 

Dukaczewski, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, 

Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Krzysztof 

Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 podjęła Uchwałę Nr LIII/475/2017 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2017-2025 

(uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).  

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 481/17. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Trzebiczu - druk nr 481/17 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu). 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że od pewnego czasu obowiązuje 

przepisy, które nakazują odbiór konserwatorski wykonanych prac. Dodał, że 

Proboszcz Pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu składając wniosek na 

prace nie miał świadomości jak w praktyce przepisy będą funkcjonowały.  

M. Pietruszak poinformował, że po rozmowie z konserwatorem zabytków okazało się, 

że niezbędnym jest wykonanie ekspertyzy, której koszt wynosi 4.000 zł. Dodał, że 

proboszcz przedstawił problem informując, że brak tych środków może spowodować 

problemy z dokończeniem prac. Burmistrz powiedział, że po analizie budżetu udało 

się znaleźć potrzebną kwotę i przedstawić radnym projekt uchwały. 

Radny H. Majzlik powiedział, że był na miejscu i widział jak te prace mają być 

wykonane. Poprosił radnych o przyjęcie przedstawionego projektu. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 4, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Mariola Kruk, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot 

PRZECIW (7) 



Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz Krysa 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Edward Dasiukiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Paluszkiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych odrzuciła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia dotacji dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu. 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku A. Kowzan przypomniał, że sesja 

związana z uchwalaniem budżetu odbędzie się 20 grudnia br. Dodał, że komisje tym 

razem będą musiały pracować oddzielnie i po uzgodnieniu terminu i godzin  

z przewodniczącymi poszczególnych komisji informacje zostaną przekazane radnym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie informacje wychodzące  

i przychodzące do biura Rady Miejskiej dostępne są dla radnych do wglądu w biurze 

rady. 

Sołtys Kosina poprosił o uchwałę w sprawie działki nr 167 w Starych Bielicach w celu 

uspokojenia mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował przekazanie dokumentu  

w ostatecznym brzmieniu. 

Ad. 17 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

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

sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną. 

 

Sporządziła: 

Joanna Ambroziak 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Adam Kołwzan 

 


