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Protokół Nr LVI.2018 
z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 31 stycznia 2018 roku 
 

Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2018r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:05 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 LVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia LVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan, powitał przybyłych gości - radnych powiatowych, 

kierowników jednostek, pracowników Urzędu, Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Drezdenku Bartłomieja Jędrzejczaka, Burmistrza Drezdenka  

M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza 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 15 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 LVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Drezdenko. 
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4. Informacja z wykonania uchwał w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami za 2017 rok. 

5. Wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2017. 

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

Drezdenko. 

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

sołtysów Gminy Drezdenko. 

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Trzebicz - druk nr 492/18. 

9. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie gminy Drezdenko nazwy "Rondo 

rotmistrza Witolda Pileckiego" - druk nr 493/18. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 

ks. Józefa Tischnera w Drezdenku - druk nr 494/18. 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - druk nr 495/18. 

12. Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich 

spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 496/18. 

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - druk nr 497/18. 

14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Remigiusza Krajniaka - druk nr 

498/18. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2018 rok - druk nr 499/18. 

16. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

zadania pn. „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej” oraz „Budowa 

aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym” realizowanych w ramach „Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” - druk nr 500/18. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Burmistrz Drezdenka poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko 

publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Burmistrza Drezdenka. 

Porządek obrad po zmianach: 
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1. Otwarcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Drezdenko. 

4. Informacja z wykonania uchwał w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami za 2017 rok. 

5. Wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2017. 

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

Drezdenko. 

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

sołtysów Gminy Drezdenko. 

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Trzebicz - druk nr 492/18. 

9. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie gminy Drezdenko nazwy "Rondo 

rotmistrza Witolda Pileckiego" - druk nr 493/18. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 

ks. Józefa Tischnera w Drezdenku - druk nr 494/18. 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - druk nr 495/18. 

12. Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich 

spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 496/18. 

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - druk nr 497/18. 

14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Remigiusza Krajniaka - druk nr 

498/18. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2018 rok - druk nr 499/18. 

16. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

zadania pn. „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej” oraz „Budowa 

aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym” realizowanych w ramach „Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” - druk nr 500/18. 

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 

501/18. 
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18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 

Drezdenko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że oprócz materiału 

dostarczonego radnym w aplikacji eSesja, na wczorajszym posiedzeniu komisji 

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku Mirosław Kędziora przedstawił 

prezentację i szeroko omówił temat (materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Informacja z wykonania uchwał w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami za 2017 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kowzan poinformował, że radni otrzymali materiał 

w aplikacji eSesja. Zapytał radnych czy mają pytania do tematu (materiał stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad.5 

Wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2017. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kowzan poinformował, że temat został omówiony 

na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu komisji. Zapytał radnych czy mają pytania 

do tematu (materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad.6 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Mariusz Suchecki 

- Dariusz Krysa 

- Edward Dasiukiewicz 

- Katarzyna Czerwińska 

- Michał Czekajło 

- Krzysztof Jaśków 

- Mariola Kruk 

- Karolina Piotrowska 

- Paulina Pieluszczak-Suchodolska 

- Sebastian Dukaczewski  
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- Andrzej Miron 

- Krzysztof Siuda  

Radny D. Paluszkiewicz zapytał, na kiedy planowane jest dokończenie remontu 

drogi łączącej Drawiny z Lubiewem (ok.400 m). 

Radny M. Suchecki zapytał o problem związany z melioracją na terenie gminy. 

Poprosił o informację jak wygląda sytuacja z funkcjonowaniem Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Radny D. Krysa zauważył, że podczas otwarcia obwodnicy Burmistrz spotkał się  

z Marszałkiem Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak. Zapytał czy jest szansa, 

aby budowę obwodnicy kontynuować w 2018 roku oraz czy znane są konkrety  

w sprawie modernizacji drogi nr 160. 

Radny E. Dasiukiewicz:  

1) zwrócił uwagę na problem związany z dostępem do toalety na cmentarzu 

komunalnym szczególnie w okresie zimowym; 

2)  zauważył potrzebę zamontowania dwóch ograniczników na ścieżce 

rowerowej od strony Trzebicza Nowego. 

Radna K. Czerwińska:  

1) powiedziała, że Sołtys Starych Bielic od kilku lat prosi o remont drogi do 

państwa Piątków. Dodała, że droga ta jest w fatalnym stanie technicznym; 

2) zwróciła uwagę, że w Kosinie są pozalewane drogi, poprosiła o interwencję. 

Radny M. Czekajło:  

1) zwrócił uwagę na fatalny stan drogi wojewódzkiej nr 176 do Karwina; 

2) zauważył, że już dawno Radowo zostało wcielone do Drezdenka a obok 

kościoła przy ul. Niepodległości wciąż umieszczony jest kierunkowskaz 

kierujący na Radowo. Poprosił o interwencję w ZDW; 

3) ponownie powiedział, że pachołki w Kleśnie utrudniają kierowcom jazdę  

i stwarzają niebezpieczeństwo; 

4) zauważył, że studzienka w nawierzchni ul. Piłsudskiego jest uszkodzona; 

5) poinformował, że ul. Kołłątaja w Drezdenku jest w złym stanie technicznym, 

pokazał dokumentację potwierdzającą jej stan; 

6) poinformował, że ze względu na stan drogi dojazd do Modropola i Górzysk jest 

utrudniony; 

7) zwrócił uwagę na nawierzchnię skrzyżowania ulic Marszałkowskiej  

i Żeromskiego (znów jest wielka dziura) oraz ulicy Pierwszej Brygady.  

Radny K. Jaśków:  

1) poinformował, że przy skrzyżowaniu ul. Towarowej i ul. Pogodnej są stare 

domy, których mieszkańcy nie mają dostępu do wody pitnej, gdyż nie jest tam 

doprowadzony wodociąg. Dodał, że mieszkańcy twierdzą, że woda jest 

skażona. 

2) zwrócił uwagę, że na końcu ul. Marszałkowskiej przed mostem znów odnowiła 

się dziura.  

Radna M. Kruk:  

1) ponownie zapytała, co powstanie na placu po „Elektomecie”; 

2) zapytała, jakie są zamierzenia związane z budową II etapu ścieżki rowerowej. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiXm_O034nZAhVJalAKHSM6Ba8QFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kzgw.gov.pl%2Findex.php%2Fpl%2F&usg=AOvVaw0NhCHwfRj0--lRX1u6tiQ5
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiXm_O034nZAhVJalAKHSM6Ba8QFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kzgw.gov.pl%2Findex.php%2Fpl%2F&usg=AOvVaw0NhCHwfRj0--lRX1u6tiQ5
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Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

1) powiedziała, że drogi gruntowe na terenie gminy są w opłakanym stanie 

technicznym. Zwróciła uwagę, że w budżecie zostało zabezpieczonych za 

mało środków na remonty dróg. Wyraziła nadzieję, że drogi w Grotowie 

zostaną uwzględnione do naprawy; 

2) zapytała, jaki scenariusz będzie miał miejsce przy inwestycji związanej  

z budową sali wiejskiej w Grotowie – czy sala będzie budowana z własnych 

środków czy w dalszym ciągu będzie trwało oczekiwanie na możliwość 

pozyskania środków pozabudżetowych.  

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

1) zwróciła uwagę, że w dalszym ciągu w Trzebiczu nie działa przedszkole. 

Powiedziała, że najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie przedszkola 

gminnego; 

2) poprosiła, aby w tym roku zaplanować zamontowanie lamp w Trzebiczu – 

jedną przy posesjach 5 i 7 przy ul. Nadrzecznej a drugą przy dojeździe do 

państwa Kucharskich, Majzlików i Faberskich; 

3) poinformowała, że z 20% ulicy Szkolnej w Trzebiczu wypadają kamienie. 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla:  

1) powiedziała, że należy wymienić na nowy przystanek przy sali wiejskiej  

w Trzebiczu Nowym; 

2) zauważyła, że pojazdy służb leśnych jeżdżące po drogach na terenie 

Trzebicza Nowego sprawiają, że ich stan jest fatalny. Poprosiła o rozmowę  

z nadleśnictwem na ten temat; 

3) przypomniała, że mieszkańcy składali wnioski o zamontowanie oświetlenia  

(4 lampy) i wybudowanie drogi od budynku nr 22; 

4) poprosiła o dokończenie drogi poprzez położenie płyt; 

5) poinformowała, że droga, która ostatnio była robiona znowu została zalana; 

6) zauważyła, że autobusy szkolne uszkadzają krzyż stojący przy drodze. 

Radny S. Dukaczewski – w odniesieniu do problemów związanych ze stanem 

technicznym dróg, zapytał jak wygląda procedura dotycząca odszkodowań w sprawie 

uszkodzonych pojazdów przez dziury w drogach gminnych tz. co mieszkańcy mają 

zrobić by uzyskać odszkodowanie. 

Sołtys Niegosławia A. Miron: 

1) zapytał, co dzieje się w sprawie interpelacji, które złożył podczas sesji, która 

odbyła się w listopadzie; 

2) zapytał, co stoi na przeszkodzie, aby ogłosić przetarg na remont sali wiejskiej 

w Niegosławiu;  

3) przypomniał, że Wojewódzkich Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał 

doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego drogę nr 181 do 31 

grudnia ubiegłego roku. Zapytał czy dotarła jakakolwiek odpowiedź w tej 

sprawie; 
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4) zauważył, że na stronie internetowej Urzędu widnieje informacja, że jest 

możliwość uzyskania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem 

azbestu. Zapytał czy takie dofinansowanie może też zostać przyznane Gminie 

na usunięcie azbestu z budynków gminnych. 

Radny K. Siuda zwrócił się z pytaniem do Sołtysa Trzebicza P. Pieluszczak-

Suchodolskiej dotyczącym budynku przy ul. Nadrzecznej – czy właściciele zachowali 

wszystkie procedury prawne związane z budową i odbiorem tej nieruchomości. 

Dodał, że nie ma tak dobrze oświetlonej miejscowości jak Trzebicz. 

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

Po przerwie na salę nie wrócił radny E. Dasiukiewicz, obecnie w obradach 

uczestniczy 14 radnych. 

Ad. 6 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że Nadleśnictwo Smolarz ma udzielić informacji 

czy możliwe będzie sfinansowanie tego zadania z budżetu Lasów Państwowych. 

Wyjaśnił, że koszty pierwszej części inwestycji zostały pokryte ze środków Lasów 

Państwowych, natomiast po stronie Gminy leżała kwestia wykonania dokumentacji. 

Dodał, że pozostało do zrobienia 400 m i jeśli nadleśnictwo nie będzie w stanie 

pokryć kosztów to dokończenie inwestycji będzie trzeba pokryć z budżetu Gminy. 

Radny M. Suchecki: 

M. Pietruszak powiedział, że sprawa melioracji od 1 stycznia br. należy do 

kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dodał, że  

o zaawansowaniu prac przy organizacji tego przedsiębiorstwa niewiele wiadomo  

a jedyne, co można powiedzieć to tyle, że zanim przystąpi do prawdziwego działania 

to jeszcze trochę czasu minie. Burmistrz zaproponował, aby na ten temat 

wypowiedział się radny J. Dworecki, jako reprezentant Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej podlegający Wodom Polskim. 

Radny J. Dworecki powiedział, że Wody Polskie powstały z dniem 1 stycznia br.  

i rodzą się w ogromnych bólach. Dodał, że wszystkie struktury powstają od samego 

początku - od Nadzorów Wodnych poprzez Zarządy Zlewni i Regionalne Zarządy 

Gospodarki Wodnej. J. Dworecki wyjaśnił, że nowa spółka powstała z połączenia 

dwóch firm – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz 

Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. J. Dworecki poinformował, że Nadzór 

Wodny Drezdenka obejmuje swoim zasięgiem 6 powiatów – począwszy od powiatu 

w okolicach Wronek przez rzekę Miałę, poprzez Drezdenko łącząc się ze Starą 

Notecią, Notecią (wszystkie jej dopływy, kanały) i koniec jest w Santoku. Radny 

powiedział, że Drezdenko podlega pod Zarząd Zlewni w Pile a ten pod Regionalne 

Zarządy Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Zadeklarował, że problemy będą 

rozwiązywane na bieżąco i zasugerował, aby wszystkie sprawy z ciekami przy 

posesjach zgłaszać do Wód Polskich za pośrednictwem biura w Drezdenku. 

Radny M.Suchecki zapytał czy na dzień obecny nie ma podziału związanego z 

zarządacmi rowów np. powiatowy, rów gminny itd.. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiXm_O034nZAhVJalAKHSM6Ba8QFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kzgw.gov.pl%2Findex.php%2Fpl%2F&usg=AOvVaw0NhCHwfRj0--lRX1u6tiQ5
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Radny J. Dworecki powiedział, że każdy temat powinien kierowany być do Wód 

Polskich, natomiast stamtąd sprawy będą przekazywane zgodnie z kompetencjami 

(Starosta w dalszym ciągu odpowiada za swoje cieki, Gmina za swoje). 

Radny D. Krysa: 

Burmistrz powiedział, że nastąpiło otwarcie obwodnicy, po którym miało miejsce 

spotkanie samorządowców z Marszałkiem Województwa Lubuskiego E. Polak  

z dwóch powiatów – strzelecko-drezdeneckiego i gorzowskiego. M. Pietruszak 

poinformował, że głównym tematem był stan dróg. Wyjaśnił, że apelował, aby 

kontynuacja budowy obwodnicy rozpoczęła się jak najwcześniej, jednak padła 

informacja, że w planie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich rozpoczęcia III 

etapu obwodnicy rozpocznie się do roku 2020, a w chwili obecnej inwestycja ta 

mieści się na liście rezerwowej. Zadeklarował, że będzie się dopominał u wszystkich, 

którzy mogą mieć wpływ na przyspieszenie tej inwestycji, aby zrealizować ją jak 

najszybciej. Dodał, że kosztorys tego odcinka opiewa na kwotę 46 mln zł, a oddany 

ostatnio kosztował 12 mln zł. Burmistrz Drezdenka poinformował, że otwarcie II etapu 

obwodnicy znacznie zwiększyło ruch na obu odcinkach - w ciągu godziny po 

obwodnicy przejeżdża ok. 100 tirów i 300 samochodów osobowych. M. Pietruszak 

powiedział, że dane te obrazują, ile dał ten drugi odcinek, ile da odcinek trzeci  

i absolutnie nie ma wątpliwości, że jego wybudowanie jest niezbędne. Dodał, że 

Zarząd Województwa trzyma się żelaznej listy i jedyną możliwością wcześniejszego 

rozpoczęcie prac przy trzecim odcinku obwodnicy są oszczędności poprzetargowe. 

Burmistrz powiedział, że wiadomo jest jak wyglądają obecnie realia z przetargami, 

jednak sytuacja z mostem w Milsku pokazała, że po przeprowadzeniu przetargu 

możliwe są nawet 30 milionowe oszczędności. Poinformował, że dzięki 

zaoszczędzonym środkom finansowym udało się wykonać także na terenie gminy 

Drezdenko kilka odcinków np. 2 km nawierzchni w stronę Zagórza, odcinek od 

obwodnicy w kierunku Osowa oraz ok. 1 km kontynuacji drogi nr 174 w kierunku 

Starych Bielic. M. Pietruszak powiedział, że drogi wojewódzkie są w takim a nie 

innym stanie, jednak przyznał, że co roku na terenie gminy Drezdenko coś jest 

robione. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że w kwestii drogi nr 160 na spotkaniu 

wypowiedział się Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder, informując że 

modernizacja nawierzchni tej drogi realizowana będzie przy wsparciu środków 

unijnych a środki zabezpieczone w budżecie Województwa Lubuskiego mają 

stanowić tylko wkład własny do tej inwestycji. Dodał, że plan ZDW w stosunku do 

remontu drogi nr 160 uległ zmianie i na ten rok planowany jest do wykonania odcinek 

do Rąpina wraz ze ścieżką rowerową i po uzyskaniu zgody instytucji finansującej 

złożony zostanie wniosek (być może do końca I kwartału uda się złożyć wniosek).  

Radny E. Dasiukiewicz: 

1) Burmistrz poinformował, że faktycznie toaleta na cmentarzu w okresie 

zimowym jest zamknięta ze względu na problemy związane z zamarzaniem 

przyłączy; 

2) M. Pietruszak powiedział, że kiedy na ścieżce rowerowej były zmontowane 

ograniczniki to wpływały wnioski mieszkańców, aby je usunąć ze względu na 
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niebezpieczeństwo, które stwarzają dla rowerzystów. Dodał, że wniosek 

radnego jest przeciwstawny i bardzo trudno jest wyważyć, jakie rozwiązanie 

wybrać. Burmistrz powiedział, że faktem jest, że brak ograniczników 

powoduje, że na ścieżkę wjeżdżają quady i samochody. 

Radni zaproponowali, aby przy wjeździe na ścieżkę ustawić znaki zakazujące 

wjazdu samochodom i quadom. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że należy zdawać sobie sprawę, że znaki 

zakazujące wjazdu nie przyniosą pożądanego skutku, ale jest to jedno  

z rozwiązań. 

Radna K. Czerwińska: 

Burmistrz poinformował, że przetarg na bieżące utrzymanie dróg gruntowych został 

już rozstrzygnięty, ale jeszcze nie została podpisana umowa. Dodał, że natychmiast 

po podpisaniu umowy będzie można rozpocząć naprawę najbardziej uszkodzonych 

dróg gminnych. 

Radny M. Czekajło: 

1) Burmistrz Drezdenka powiedział, że spotkał się z nowym kierownikiem Rejonu 

Dróg w Kłodawie Agnieszką Antczak, która obiecała zdecydowanie szybsze 

niż dotychczas reakcje na problemy. Zadeklarował, że problem drogi w stronę 

Karwina zostanie zgłoszony do ZDW; 

2) M. Pietruszak przyznał rację w sprawie kierunkowskazu na Radowo 

 i poinformował, że problem był już zgłaszany do ZDW oraz do Rejonu Dróg, 

gdzie zadeklarowano usunięcie tego znaku. Dodał, że wcześniej tablica stała 

w innym miejscu i nie była tak widoczna. Poinformował, że dziś udzielał 

wypowiedzi na ten temat do telewizji TVP; 

3) Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że uczestniczył w spotkaniu  

z osobą, która pełniła obowiązki kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich  

i otrzymał zapewnienie, że po rozstrzygnięciu przetargu na remonty dróg 

dołożą wszelkich starań, aby prace na drodze w Kleśnie wykonać jak 

najszybciej, jednak nie określił konkretnej daty; 

4) Burmistrz Drezdenka poinformował, że na naprawę studzienki w nawierzchni 

ul Piłsudskiego zostało przekazane zlecenie, jednak ze względu na warunki 

pogodowe prace muszą zostać odłożone w czasie; 

5) w kwestii stanu technicznego ul. Kołłątaja Burmistrz powiedział, że na chwilę 

obecną może zadeklarować jedynie doprowadzenie do stanu używalności  

w ramach remontów bieżących; 

6) jeśli chodzi o stan techniczny drogi do Modropola i Górzysk Burmistrz 

powiedział, że na chwilę obecną może zadeklarować jedynie doprowadzenie 

do stanu używalności w ramach remontów bieżących; 

7) M. Pietruszak zadeklarował, że fatalny stan nawierzchni skrzyżowania ulic 

Żeromskiego i Marszałkowskiej zostanie zgłoszony do ZDW; 

8) w sprawie ul. Pierwszej Brygady Burmistrz powiedział, że na chwilę obecną 

(do końca marca br.) jest to droga powiatowa i problem z jej stanem 

technicznym zostanie zgłoszony do starostwa. 
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Radny K. Jaśków: 

1) Burmistrz powiedział, że rzeczywiście mieszkańcy okolicy wspomnianej przez 

radnego mają problem. Dodał, że rozwiązanie tej sprawy jest kwestią 

inwestycyjną i być może, jako że jest to odcinek kilkudziesięciu metrów,  

w ciągu roku uda się wyasygnować środki, aby wodociąg doprowadzić do tych 

posesji; 

2) M. Pietruszak zadeklarował interwencję w sprawie naprawy odcinka 

zgłoszonego przez radnego. 

Radna M. Kruk: 

1) w sprawie działki po „Elektromecie” Burmistrz powiedział, że sprawa kto stanie 

się właścicielem tego terenu nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta; 

2) M. Pietruszak poinformował, że obecnie składany jest wniosek na drugi etap 

ścieżki rowerowej. Dodał, że alokacja środków jest niewielka, ale spróbować 

trzeba i jeśli się nie uda to trzeba będzie budować z własnych środków. 

Zadeklarował rozmowę na ten temat z osobą zajmującą się podziałem 

środków. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

1) Burmistrz Drezdenka powiedział, że nie prawdą jest, że budżet jest już 

ostatecznie ustalony, gdyż dodatkowo będą jeszcze środki z wyniku 

finansowego i pewne jest, że będą one dołożone do remontów dróg. Dodał, że 

tak jest, co roku; 

2) M. Pietruszak poinformował, że w chwili obecnej jeszcze nabór na odnowę wsi 

nie został ogłoszony, ale na pewno będzie i wniosek na sale wiejską 

w Grotowie zostanie złożony, chociaż alokacja nie jest zbyt duża. Burmistrz 

powiedział, że niezależnie od uzyskania dofinansowania sala wiejska  

w Grotowie będzie budowana. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

1) Burmistrz poinformował, że Dyrektor MGZO stara się pozyskać nauczyciela do 

pracy w przedszkolu, jednak jak do tej pory bez rezultatu. Dodał, że od 

nowego roku szkolnego przedszkole to najprawdopodobniej stanie się 

placówką publiczną; 

2) w kwestii zamontowania lamp we wskazanych miejscach, Burmistrz 

powiedział, że na oświetlenie jest pewna pula środków i w miarę ich 

posiadania potrzeby będę zaspakajane; 

3) w kwestii stanu ul. Szkolnej w Trzebiczu Burmistrz zauważył, że  

w zdecydowanie gorszym stanie jest odcinek za szkołą od ul. Kolejowej  

i zostaną poczynione wszelkie starania, aby nawierzchnię tę poprawić; 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla:  

1) w sprawie autobusów i ich zawracaniu przy krzyżu, Burmistrz powiedział, że 

problemowi przyjrzy się Dyrektor MGZO; 

2) w kwestii stanu dróg Burmistrz zadeklarował rozmowę z Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Karwin. Dodał, że nie ma żadnych gwarancji, że możliwe będzie 
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pozyskanie środków na wspólną inwestycję polegającą na naprawie 

nawierzchni dróg. 

3)  Radny K. Siuda powiedział, że Lasy Państwowe a tym bardziej Nadleśnictwo 

Karwin nie posiada żadnego taboru ciężkiego a drogami tymi przemieszczają 

się firmy zewnętrzne, usługowe, które płacą podatek drogowy działające na 

rzecz osób nabywających drewno; 

4) Burmistrz Drezdenka powiedział, na oświetlenie jest pewna pula środków  

i w miarę ich posiadania potrzeby będę zaspakajane; 

5) jeśli chodzi o drogę z płyt betonowych M. Pietruszak powiedział, że nie ma 

zabezpieczonych środków w budżecie na ten cel; 

Radny S. Dukaczewski: 

Burmistrz Drezdenka odpowiadając na interpelację w sprawie odszkodowań za 

uszkodzenia pojazdów z tytułu złego stanu nawierzchni dróg powiedział, że 

odpowiedzialność leży po stronie zarządcy, czyli odpowiednio Gminy, Powiatu czy 

Województwa, itd., do którego kierowane jest roszczenie. Dodał, że sprawa 

przekazywana jest do ubezpieczyciela, z którym dana jednostka podpisała umowę. 

M. Pietruszak powiedział, że problem może wystąpić w przypadku dróg gruntowych, 

gdyż ubezpieczyciel, może odmówić wypłaty odszkodowania ze względu na złe 

warunki pogodowe. 

Sołtys A. Miron: 

1) M. Pietruszak powiedział, że jeśli chodzi o harmonogram to w chwili obecnej 

przygotowany jest częściowo. Przekazał głos Kierownikowi Referatu Realizacji 

Inwestycji D. Skrzypczakowi, który poinformował, że w pierwszej kolejności 

wykonywane jest oświetlenie na punktach, co, do których wykonana jest 

dokumentacja techniczna. Wyjaśnił, że rozpoczęła się inwestycja 

zamontowania oświetlenia przy przystanku w Osowie, następnie dokończone 

będzie oświetlenie przy ul. Polnej, kolejnym miejscem będzie Czartowo  

a także wykonanie lamp w Drawinach. D. Skrzypczak powiedział, że pozostałe 

inwestycje świetlne będą wykonywane w ramach posiadanych środków; 

2) w sprawie odchylonych lamp Burmistrz poinformował, że zlecenie już poszło, 

jednak na prace muszą pozwolić warunki pogodowe (grunt musi obeschnąć); 

3) Burmistrz powiedział, że w kwestii lamp na słupach to jest wstępnie umówiony 

z przedstawicielem firmy Enea na spotkanie, który deklarował pomoc w tym 

zakresie; 

4) w kwestii przycięcia zbędnych gałęzi i drzew z terenu cmentarza  

w Niegosławiu, Burmistrz powiedział, że mimo, iż nie jest to teren gminny to 

gałęzie zostaną usunięte; 

5) M. Pietruszak poinformował, że przetarg na remont sali wiejskiej  

w Niegosławiu zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale bieżącego roku; 

6) w sprawie drogi nr 181 M. Pietruszak powiedział, że aby odpowiedzieć na 

pytanie to należy dowiedzieć się, jaki plan ma ZDW na realizację zaleceń 

WINB; 

7) Burmistrz powiedział, że owszem Gmina może starać się o dofinansowanie 

usuwania azbestu, ale dotyczy to demontażu, transportu i utylizacji, natomiast 
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nowe pokrycie dachowe jest inwestycją, co wymaga umieszczenia środków  

w budżecie a takich nie ma. Dodał, że mieszkańcy otrzymują pełną informację 

na temat całej procedury i warunków. 

Ad. 8  

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Trzebicz - druk nr 492/18. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kowzan poinformował, że wszystkie projekty 

uchwał (oprócz projektu wprowadzonego dziś do porządku obrad) zostały 

szczegółowo omówione na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Trzebicz - druk nr 492/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, 

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Edward Dasiukiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVI/486/2018  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Trzebicz (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu).  

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie gminy Drezdenko nazwy "Rondo 

rotmistrza Witolda Pileckiego" - druk nr 493/18. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kowzan poinformował, że projekt ten wywołał 

wiele kontrowersji i dyskusji, ze względu na fakt, że mieszkańcy Niegosławia prosili  

o nadanie nazwy „Króla Jana Kazimierza”. Dodał, że na komisji zapadła decyzja, aby 

rondo nosiło nazwę "Rondo rotmistrza Witolda Pileckiego". 

Radny S. Dukaczewski poinformował, że dotarł do dokumentu z dnia 5 września 

2013 roku podpisanego przez ówczesnego Ministra Obrony Narodowej Tomasza 

Siemoniaka cyt: „Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej mianuje pośmiertnie rotmistrza 

Witolda Pileckiego syna Juliana na stanowisko pułkownika”. Dodał, że jego zdaniem 

w proponowanym projekcie jest błąd i zaproponował, aby w chwili obecnej kwestię tę 

rozstrzygnąć. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że faktycznie taki awans miał miejsce, 

ale już po tym awansie wielokrotnie podejmowane były uchwały w wielu miastach 



13 

 

jednak ze stopniem rotmistrza, stąd również tutaj propozycja rotmistrza Witolda 

Pileckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kowłzan powiedział, że Witold Pilecki  

w przestrzeni publicznej funkcjonuje, jako rotmistrz i zaproponował, aby pozostać 

przy nazwie zwyczajowej, czyli rotmistrzu.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie gminy Drezdenko nazwy "Rondo 

rotmistrza Witolda Pileckiego" - druk nr 493/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 

7 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

ZA: 7, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Michał Czekajło, Jarosław Dworecki, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Dariusz 

Krysa, Waldemar Kupczak, Henryk Majzlik 

PRZECIW (1) 

Krzysztof Siuda 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) 

Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Mariola Kruk, Eugeniusz Nawrot, 

Dariusz Paluszkiewicz, Mariusz Suchecki 

NIEOBECNI (1) 

Edward Dasiukiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr LVI/487/2018   

w sprawie nadania na terenie gminy Drezdenko nazwy "Rondo rotmistrza 

Witolda Pileckiego" (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu).  

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku - druk nr 494/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 

ks. Józefa Tischnera w Drezdenku - druk nr 494/18 (projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Michał Czekajło, Katarzyna Czerwińska, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, 

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Edward Dasiukiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVI/488/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu).  

  

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - druk nr 495/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - druk nr 495/18 (projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 11 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, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, 

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Edward Dasiukiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVI/489/2018 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (uchwała stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).  
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Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających 

ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk 

nr 496/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich 

spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 496/18 

(projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 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, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak , 

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Edward Dasiukiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVI/490/2018 w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających 

ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko 

(uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego - druk nr 497/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - druk nr 497/18 (projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

ZA (14) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, 

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Edward Dasiukiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVI/491/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).  

  

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Remigiusza Krajniaka - druk nr 

498/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Remigiusza Krajniaka - druk nr 

498/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 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, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, 

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Edward Dasiukiewicz  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVI/492/2018 w sprawie rozpatrzenia petycji Remigiusza Krajniaka (uchwała 

stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2018 rok - druk nr 499/18. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Sebastian Dukaczewski 

Radny S. Dukaczewski zauważył, że w projekcie uzasadnienia do uchwały w jest 

błąd dotyczący wydatków majątkowych. Dodał, że zgodnie z informacjami 
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uzyskanymi w Referacie Realizacji Inwestycji koszt projektu „Budowa aktywnej strefy 

rekreacji przy ul. Plac Sportowy” wynosi 100.000 zł a projektu „Budowa aktywnej 

strefy rekreacji przy ul. Okrężnej” – 50.000 zł, a w przedstawionym przez Skarbnika 

Gminy projekcie jest odwrotnie. 

Skarbnik Gmina A. Lachowicz poprosiła o 5 minut przerwy w obrad w celu 

sprawdzenia informacji przekazanych przez radnego S. Dukaczewskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kowzan ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kowzan poinformował, że po sprawdzeniu 

dokumentacji przez Skarbnika Gminy, uwaga radnego S. Dukaczewskiego okazała 

się słuszna. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 

rok z poprawką  - druk nr 499/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 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, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, 

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Edward Dasiukiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVI/493/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 

rok wraz z poprawką (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

zadania pn. „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej” oraz „Budowa 

aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym” realizowanych w ramach 

„Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” - druk nr 500/18. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

zadania pn. „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej” oraz „Budowa 

aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym” realizowanych w ramach „Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” - druk nr 500/18 18 (projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).  

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak, 

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda, Mariusz 

Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Edward Dasiukiewicz 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVI/494/2018 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

zadania pn. „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej” oraz „Budowa 

aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym” realizowanych w ramach 

„Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” (uchwała stanowi 

załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko 

publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych - druk nr 501/18. 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty E. Pręt poinformowała, że 

przedstawienie projektu wynika ze zmiany podstawy prawnej spowodowanej 

wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dodała, że poprzednia 

ustawa o systemie oświaty mówiła tylko i wyłącznie o dzieciach 5 letnich, przez co 

powstała luka prawna, którą prostuje właśnie ustawa o finansowaniu działań 

oświatowych. E. Pręt wyjaśniła, że dziecko przyjęte do przedszkola ma 5 lat  

a w danym roku szkolnym kończy 6 lat to organ prowadzącym ma prawo pobierać 

opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 

501/18 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 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, Sebastian Dukaczewski, Jarosław Dworecki, 

Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan, Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Waldemar Kupczak , 

Henryk Majzlik, Eugeniusz Nawrot, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Siuda , Mariusz 
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Suchecki  

NIEOBECNI (1) 

Edward Dasiukiewicz  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

LVI/495/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko 

publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 18 

Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że biurze rady dostępne są do 

wyglądu odpowiedzi na interpelacje kierowane do Burmistrza, do innych organów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiedzi na wszystkie wnioski składane 

do budżetu Gminy na 2018 rok. 

Radny S. Dukaczewski poruszył dwa tematy: 

1) w związku z wprowadzonymi od nowej kadencji zmianami m.in. w ustawie  

o samorządzie gminnym zwrócił uwagę na konieczność wystąpienia do 

administratora aplikacji eSesja z prośbą o przygotowanie kosztorysu 

dotyczącego transmisji obrazu przez internet; 

2)  poprosił o spotkanie radnych zaangażowanych przy tworzeniu koncepcji 

stadionu w celu przedyskutowania pomysłu pozyskania inwestora 

zewnętrznego, który pomoże w realizacji tej inwestycji. Zaproponował, aby 

ogłosić konkurs na wizualizację tego obiektu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby najbliższa sesja RM odbyła 

się 28 lutego br. o godz.15:00, natomiast posiedzenie komisji dzień wcześniej  

o godz. 17:00. 

 

Ad. 19 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

uznał  za zakończoną. 

 

Sporządziła: 

Joanna Ambroziak 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Adam Kołwzan 

 

 


