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Protokół Nr X.2011 
z obrad X sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 12 lipca 2011 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia X sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza                       
p. A. Kozubaja, zaproszonych gości, sołtysów (lista obecności stanowi załącznik                
nr 1a do protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1                      
do niniejszego protokołu) i wszystkich obecnych na posiedzeniu. Następnie 
stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym 
Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że sesja została zwołana                    
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) na wniosek Burmistrza Drezdenka 
(wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), w związku                             
z koniecznością podjęcia uchwał.   
Ad.2 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan przedstawił porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 

2011 rok – druk nr 78/11.   
4. Projekt uchwały w/s  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Drezdenko – druk nr 79/11. 
5. Projekt uchwały w/s zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy 

na prace renowacyjne w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Trzebiczu – druk nr 80/11. 

6. Informacje i wnioski.  
7. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad. 
Ad. 3 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 
rok – druk nr 78/11 (projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że budżet po stronie dochodów 
zwiększono o kwotę 651.653,-zł zgodnie  z: 

− porozumieniem zawartym ze Starostwem Strzelecko-
Drezdeneckim w sprawie prowadzenia Szkolnego Schroniska  
Młodzieżowego w Goszczanowie 

 
 

4.500,00zł 
− wpływem środków, niewykorzystanych w określonym przez 

Radę terminie, na wydatki niewygasające z końcem 2010 
roku  

 
647.153,00zł 

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 651.653,-zł,która została pokryta: 
− udzielonymi dotacjami w kwocie                                                 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące:                   

4.500,00zł 

• prowadzenie Szkolnego Schroniska  Młodzieżowego w 
Goszczanowie 

4.500,00zł 

− wpływem środków, niewykorzystanych w określonym przez  
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Radę terminie, na wydatki niewygasające z końcem 2010 
roku  

647.153,00zł 

     z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:  
• „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w 

Drezdenku” 
 

225.042,00zł 
• „Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową 

oświetlenia ul. Osiedle Leśne – etap I” 
 

200.000,00zł 
• „Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w Drezdenku” 
 

51.790,00zł 
• „Przebudowa ulic w rejonie ulic Plac Kościelny, Kościelna, 

Wiejska” 
 

170.321,00zł 
Środki z przeniesień  wydatków przekazano na: 

Zadania inwestycyjne:   
• „Przebudowa ulic w rejonie ulic Plac Kościelny, Kościelna, 

Wiejska” 
260.000,00zł 

• „Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w 
Drezdenku – aktualizacja dok. techn.” 

 
15.000,00zł 

• „Rozbudowa wodociągu – ul. Strzelecka” 240.000,00zł 
• „Rozbudowa wodociągu w m. Gościm i Stare Bielice – proj. 

techn.” 
30.000,00zł 

• „Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni 
ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe, 
ul.Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ulica Willowa - 
etap II” 

 
 

123.000,00zł 

• „Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w 
Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita 
Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II” 

 
 

344.000,00zł 
• „Budowa ośw. ulicznego w m. Marzenin, Drezdenko ul. A. 

Krajowej, Młodzieżowa, Okrężna (plac zabaw), m. Lubiewo, 
Karwin, Goszczanowiec, Modropole, Górzyska, Osów, Rąpin, 
Zagórze, Kosin”  

 
 

6.000,00zł 

• „Budowa sali wiejskiej w m. Goszczanówko – dok. techn.” 8.200,00zł 
• „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz 

budową chodnika we wsi Stare Bielice (projekt techniczny)” 
 

30.000,00zł 
• „Zakup i montaż przystanków miejscowościach: Zielątkowo, 

Goszczanowie, Osów” 
 

13.000,00zł 
Zadania bieżące:  
• Zakup wyposażenia dla OSP Niegosław 4.500,00zł 
• Zakup wyposażenia dla OSP Trzebicz 2.500,00zł 
• Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Trzebiczu 1.000,00zł 
• Zakup odśnieżarki dla sołectwa Trzebicz 2.500,00zł 
• Wynagrodzenia OPS 34.560,00zł 
• Pochodne od wynagrodzeń – OPS 5.280,00zł 
• Dotacja z budżetu na prace renowacyjne w kościele pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu  
 

9.000,00zł 
Dokonano rozszerzenia nazwy zadania w ramach posiadanych środków (oświetlenie 
placu zabaw przy ul. Okrężnej w Drezdenku) oraz w ramach przeniesień wydatków 
(dokumentacja oświetlenia – Kosin)  
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z „Budowa oświetlenia ulicznego w m.Marzenin, Drezdenko ul.A.Krajowej, 
Młodzieżowa, m.Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, Modropole, Górzyska, Osów, 
Rąpin, Zagórze”. 
na: „Budowa ośw. ulicznego w m. Marzenin, Drezdenko ul. A. Krajowej, 
Młodzieżowa, Okrężna (plac zabaw), m. Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, 
Modropole, Górzyska, Osów, Rąpin, Zagórze, Kosin”. 
 
Sołtys wsi Lubiatów przypomniała, że ostatnio uczestniczyła w rozmowach, w których 
zapewniono ją, iż znajdą się środki na wybudowanie placu zabaw w Lubiatowie.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zorientuje się, co dzieje się 
w tym temacie i udzieli w najbliższym czasie odpowiedzi.    
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. K. Siuda wystąpił z następującymi 
zapytaniami: 

1. czy PGKiM Sp. z o.o. będzie partycypowała w kosztach zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wodociągu w m. Gościm i Stare Bielice – 
proj. techn.”? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że Gmina zawsze buduje 
wodociągi z własnych środków.    

2. co należy rozumieć przez zapis „Zakup i montaż przystanków 
miejscowościach: Zielątkowo, Goszczanowie, Osów” – 13.000 zł? 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. R. Frost 
poinformował, że po wizji w terenie uznano, że zostaną zakupione 4 
przystanki i ustawione w następujących miejscowościach: Goszczanowiec – 
2szt., Zielątkowo – 1 szt. i Osów – 1 szt. Pozostałe przystanki, wymagające 
bieżących remontów, zostaną odnowione z bieżących zaplanowanych na ten 
cel środków.  

Radny p. W. Sapór wystąpił z zapytaniem, czy w tym roku jest szansa na 
dofinansowanie wybudowania boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w 
Drezdenku? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że wniosek o dofinansowanie 
budowy boiska wielofunkcyjnego zostanie złożony do Ministra Sportu i ma nadzieję, 
że uda się zdobyć te środki.     
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z następującymi zapytaniami: 

1. w którym miejscu powstanie boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1                 
w Drezdenku? 
Radny p. W. Sapór poinformował, że boisko wielofunkcyjne przy Gimnajzum 
nr 1 w Drezdenku powstanie w miejscu, w którym obecnie mieści się boisko 
do piłki ręcznej.    

2. jakie prace zostaną wykonane w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzbrojenie terenu 
wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 
11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II”? 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. R. Frost 
poinformował, że zostanie wykonana ul. Kochanowskiego i ul. Reja, wykonane 
zostaną przesunięcia krat kanalizacji burzowej oraz wykonanie wjazdów do 
posesji przyległych do tych ulic.   
3.  jakie prace zostaną wykonane w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa 

wodociągu – ul. Strzelecka”? 
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Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. R. Frost 
poinformował, że jest to uzupełnienie środków do wysokości kosztorysu 
inwestorskiego (poziom cen listopad 2010r.).  

Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr X/76/2011 w sprawie zmiany uchwały 
bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok (uchwała stanowi załącznik              
nr 4 do niniejszego protokołu). 
Ad. 4 
Projekt uchwały w/s  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Drezdenko – druk nr 79/11 (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr X/77/2011 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dre zdenko (uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
Ad. 5 
Projekt uchwały w/s zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy                     
na prace renowacyjne w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu 
– druk nr 80/11 (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że uchwała reguluje zasady 
udzielania wysokości dotacji z budżetu gminy. Dodał, że o dotację zwrócił się 
Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu ks. proboszcz 
Tadeusz Wołoszyn. W związku z powyższym proponuje się udzielić dotacji                          
w wysokości 9.000,00 zł z budżetu gminy na prace renowacyjne – wymiana sufitu               
w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr X/78/2011 w sprawie zasad udzielenia 
oraz wysoko ści dotacji z bud żetu Gminy na prace renowacyjne w ko ściele                       
pw. Naj świętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu  (uchwała stanowi załącznik      
nr 8 do niniejszego protokołu). 
Ad. 6 
Przewodniczący Rady p. A.Kołwzan poinformował, że do Rady wpłynęły następujące 
pisma: 
1. pismo „AGRONATURA – K. Łyś i Spółka” Sp. zo.o. z prośbą o udzielenie 
informacji czy w najbliższym roku Rada Miejska w Drezdenku zamierza wszcząć 
postępowanie mające na celu opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 
działek 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, 596/5, 596/6, 596/7, 596/8, 596/9, 596/10, 
596/11, 596/12, 596/13 obręb Niegosław (pismo stanowi załącznik nr 9                           
do niniejszego protokołu). Jednocześnie poinformował, że wpłynęła w tej sprawie 
odpowiedź Burmistrza Drezdenka, w której informuje, że do chwili obecnej Rada 
Miejska nie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w/w działek (pismo stanowi załącznik nr 10                   
do niniejszego protokołu).  
2. pismo p. S. Musiałowskiego z prośbą o rozpatrzenie wniosku proponującego, aby 
w ceremoniach pogrzebowych zasłużonych obywateli dla miasta i gminy uczestniczył 
poczet sztandarowy Gminy Drezdenko (pismo stanowi załącznik nr 11                                 
do niniejszego protokołu). Radni upoważnili Przewodniczącego do udzielenia 
odpowiedzi na w/w pismo, w następujący sposób, że radni RM  uważają, że   
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inicjatywa jest bardzo cenna jednak kłopot okazał się z określeniem osób 
zasłużonych, przy których miałby uczestniczyć poczet sztandarowy Gminy 
Drezdenko (odpowiedź na pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).   
3. pismo OSP w Gościmiu, w którym jednostka zwraca się z prośbą o pomoc w 
rozwiązaniu wieloletnich zaległości w wyposażeniu (pismo stanowi załącznik nr 13                                 
do niniejszego protokołu). Jednocześnie poinformował, że wpłynęła w tej sprawie 
odpowiedź Burmistrza Drezdenka, w której informuje, że zadanie te nie zostały ujęte 
w planie budżetu na rok 2011 z uwagi na nie zgłoszenie tych potrzeb w roku 2010 
przed planowaniem budżetu na rok 2011 i niezwłocznie zostanie zrealizowany w 
2012 roku (pismo stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).  
4. pismo Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Drezdenku z prośbą                         
o usunięcie szeregu uschniętych topoli, które znajdują się naprzeciwko ich działek 
(pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). Jednocześnie 
poinformował, że wpłynęła w tej sprawie odpowiedź Burmistrza Drezdenka, w której 
informuje, że po dokonaniu wizji w terenie ustalono, że istnieją podstawy do wycinki 
wnioskowanych drzew, niemniej w tym celu tutejszy Urząd jest zobowiązany uzyskać 
zgodę Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. (pismo stanowi załącznik nr 16                
do niniejszego protokołu).    
5. pismo mieszkańców Drezdenka, w którym zwracają się z prośba o podjęcie 
działań zmierzających do udostępnienia jednego z jezior znajdujących się na terenie 
Gminy Drezdenko do uprawiania sportów motorowodnych (pismo stanowi załącznik 
nr 17 do niniejszego protokołu).    
Radny p. W. Sapór  uważa, że Rada Miejska nie ma podstaw aby w chwili obecnej 
wydać opinię w tej sprawie, ze względu na fakt, iż nie było konsultacji z osobami 
zainteresowanymi tym jeziorem. W związku z powyższym wystąpił z wnioskiem 
formalnym, aby upoważnić Burmistrza i Przewodniczącego Rady do prowadzenia 
rozmów zarówno z wnioskodawcami uprawiającymi sport motorowodny, wędkarzami, 
jak i innymi osobami zainteresowanymi, celem wypracowania wspólnego 
porozumienia w tej sprawie.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zadeklarował zorganizowanie spotkania dla 
wszystkich stron zainteresowanych, celem wypracowania porozumienia, które 
zostałoby zapisane służbową notatką podpisaną przez przedstawicieli wszystkich 
stron, co byłoby solidną podstawą aby można był interweniować w Starostwie 
Powiatowym. 
Z- ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. K. Siuda uważa, że dodatkowym 
partnerem do rozmów powinno zostać Nadleśnictwo Karwin, ze względu na fakt,                  
iż teren wokół jeziora Morawy jest jego własnością. Dodał, że dodatkowo należałoby 
wziąć pod uwagę, iż do tego jeziora przylegają strefy ochrony ptaków. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan reasumując zaproponował wniosek formalny, 
aby Rada Miejska upoważniła Burmistrza i Przewodniczącego Rady                                  
do zorganizowania spotkania i przeprowadzenia rozmów z zainteresowanymi 
stronami w tej sprawie, celem wypracowania wspólnego porozumienia.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych, jednogło śnie przyj ęła w/w wniosek 
formalny. 
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Ad. 7 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i X sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  
 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
                            

/-/ Adam Kołwzan  


