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

z dnia 23 sierpnia 2011 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XI sesji Rady 
Miejskiej. Powitał 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 15 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 XI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 
prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wyrażenie opinii w/s wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku, 

złożonego dnia 21.06.2011r. o umorzenie zadłużenia dłużnika 
alimentacyjnego Jana Patera. 

4. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 
2011 rok – druk 81/11.             .   

5. Projekt uchwały w/s  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na 
lata 2011 – 2020  – druk  nr 82/11. 

6. Projekt uchwały w/s wyboru Sołtysa sołectwa Lipno – druk nr 83/11. 
7. Projekt uchwały w/s zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania na 

terenie miasta Drezdenko – druk nr 84/11. 
8. Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ 

Szpitalu Powiatowym w Drezdenku – druk nr 85/11. 
9. Informacje i wnioski. 
10. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj zaproponował zmianę do porządku obrad polegającą 
na rozpatrzeniu w pkt. 9 projektu uchwał w/s opłat za świadczenia w przedszkolu 
publicznym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drezdenko 
– druk nr 86/11.  
Radny p. W. Sapór w imieniu Klubu Forum Radnych Samorządowych zaproponował 
wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 10 projektu uchwały w/s nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko – druk nr 87/11.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj wyraził zgodę na wprowadzenie w/w zmiany                    
do porządku obrad.  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przedstawił porządek obrad po zmianach, który 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz z poprawkami. 
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Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że Burmistrz Drezdenka  zwrócił 
się do Rady Miejskiej o zaopiniowanie wniosku OPS Drezdenko, złożonego dnia 
21.06.2011r. o umorzenie zadłużenia dłużnika alimentacyjnego Jana Patera 
(wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że Ośrodek Pomocy Społecznej                          
w Drezdenku zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Drezdenka o umorzenie 
zadłużenia dłużnika alimentacyjnego Jana Patera. W związku z powyższym 
Burmistrz Drezdenka zwraca się z prośbą o zaopiniowanie przez Radę Miejską 
wniosku OPS Drezdenko, złożonego dnia 21.06.2011r. o umorzenie zadłużenia 
dłużnika alimentacyjnego Jana.   
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie zaopiniowała pozytywnie 
wniosek Burmistrza Drezdenka znak: F B.3251.6.2011 z dnia 20.07.2011r.                      
w sprawie umorzenia zadłu żenia dłu żnika alimentacyjnego Jana Patera (Opinia 
Nr 2.2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 32011 roku, stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).   
Ad.4 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 
rok – druk 81/11 (projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że dokonuje  się zmiany  planowanych 
wydatków z tego : 

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę               20.000,-zł 
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,-zł 

Środki z przeniesie ń  wydatków przekazano na: 

Zadania inwestycyjne:    
• „Na  projekt pn.” Transgraniczny  turystyczny system 

oznakowania i informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppergarten-
Drezdenko” 

 
20.000,00zł 

• „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr w Drezdenku 
celem wykonania tablicy informacyjnej współfinansowania 
zadania przez Ministerstwo Sportu” 

 
 

603,00zł 
Zadania bie żące:  

• Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 5.000,00zł 
• Przeniesienia  w ramach realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

9.400,00zł 
• Wkład własny na zasiłki stałe zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 
Nr  157, poz. 1240 ze zm. ) 

100.000,00zł 

• Wkład własny na składki zdrowotne za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 128 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr  157, poz. 1240 ze zm. ) 

 
15.600,00zł 

• Wkład własny do programu „ Podmiot zatrudnienia socjalnego 
partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego 
Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” 

• Dotacja dla  Centrum Promocji Kultury w Drezdenku  na 
imprezę zorganizowaną przez Burmistrza pn.” Pożegnanie 
lata „                                                 

 
 

2.730,00zł 
                         

42.000,00zł 
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Dokonano zmiany nazwy zadania w ramach posiadanych środków: 
z „Budowa sali wiejskiej w m. Goszczanówko” na „Przebudowa sali wiejskiej w m. 
Goszczanówko”  oraz: 
z „Budowa plaży w m. Gościm – na „Budowa plaży w m. Lubiewo” . 
Radny p. K. Siuda wystąpił z apelem aby zmiana nazwy zadania „z „Budowa plaży w 
m. Gościm – na „Budowa plaży w m. Lubiewo” zostało przedyskutowane na 
spotkaniu Burmistrza z mieszkańcami Gościmia, które odbędzie się w najbliższym 
czasie. 
Pan Michał Oleksyn z OSA BIURO PROJEKTOWE S.C. uważa, że lokalizacja plaży 
gminnej w m. Gościm jest niekorzystna zarówno ze względów formalnych, jak 
również miejsca do wykorzystania.  Teren jest bardzo podmokły, w którym występuje 
wiele gniazd zaskrońców.  
Radny p. K. Siuda poinformował, że jest to teren Puszczy Noteckiej objęty ochroną 
NATURA2000, gdzie spotyka się różnego rodzaju chronione ptaki, płazy, gady, na 
każdym kroku.  Dodał, że w miejscu gdzie obecnie ma powstać plaża przed i po 
wojnie była zawsze usytuowana plaża z molem.  
Pan Michał Oleksyn z OSA BIURO PROJEKTOWE S.C. dodał, że dodatkowo mamy 
regulacje prawa miejscowego, które są określone w planie miejscowym, w którym są 
zapisy odnoszące się do konkretnych terenów w ramach placu, który jest tam do 
wykorzystania. Występują w nim zapisy ograniczające pod względem zabudowy oraz 
wykorzystania potencjalnych urządzeń. W związku z tym ma wątpliwości, czy jest 
sens budować plażę, gdzie: 

1. znajduje się teren podmokły,  
2. będą problemy u Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
3. plaża będzie znajdować się między drzewami, gdzie nie ma słońca.  

Dodatkowo występuje tam obszar Natura 2000, jeden z obszarów kończy się na linii 
brzegowej, a drugi od tego miejsca się zaczyna. W związku z tym zagospodarowanie 
linii brzegowej w miejscu gdzie znajduje się sitowie nie jest do wykorzystania, tzn. nie 
można w tym miejscu wykonać pomostu.  
Radny p. K. Siuda oznajmił, że ma inny pogląd na ten teren ze względu na fakt, iż 
miejsce gdzie projektowana jest plaża jest bardzo nasłonecznione. Dodał, że obok 
powstała plaża, w której w miejscu, gdzie znajduje się sitowie został wybudowany 
budynek wraz z kładką z molem oraz wycięto drzewa.  
Radny p. J. Skrzypczyński przypomniał, że mieszkańcy m. Gościm już od lat 90-tych 
domagali się wybudowania plaży. Uważa, że żądania mieszkańców są słuszne, gdyż 
właściciele ośrodków wypoczynkowych mają rożne podejście do mieszkańców, 
czasami wpuszczają na plaże, czasami nie i podobnie jest z pobieraniem opłat za jej 
korzystanie. Poprosił o takie rozwiązanie, które zadowoliłoby zarówno mieszkańców 
m. Gościm, jak również mieszkańców m. Lubiewo.  
Pan Michał Oleksyn z OSA BIURO PROJEKTOWE S.C. dodał, że uczciwość jego 
jako architekta wymaga od niego aby nie wprowadzać zamawiającego/inwestora                  
w błąd, stąd przedstawił informacje wynikające z jego doświadczenia. Jego biuro 
wykonuje dużo takich inwestycji, zdają sobie sprawę jak to fizycznie i praktycznie 
wygląda, a jeżeli jest możliwość zamiany lokalizacji to korzystają z tego, aby w tym 
zakresie działać. Dodał, że jako biuro projektowe zakupili nową mapę do celów 
projektowych, w której wyraźnie zaznaczona jest linia brzegowa. Natomiast zapisy w 
Natura 2000 nie są jednoznaczne określone, w związku z tym RDOŚ podczas swojej 
wizytacji tego miejsca będą brały stan faktyczny, który jest na dzień dzisiejszy. Dodał 
również, że plan miejscowy zakłada restrykcje, które muszą być zachowane.  
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Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z zapytaniem, jakie byłyby 
konsekwencje, gdyby został wykreślony następujący zapis z projektu uchwały: 
„Dokonano zmiany nazwy zadania w ramach posiadanych środków:  
….. 
 z „Budowa plaży w m. Gościm – na „Budowa plaży w m. Lubiewo” ? 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że skutek nie przyjęcia tego zapisu 
byłby taki, że musiałyby być kontynuowane prace nad dokumentacją plaży                                  
w m. Gościm.   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z zapytaniem, co w momencie 
wykonania dokumentacji? 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że  zostanie złożony wniosek                          
o dofinansowanie z LGR "Pojezierze Dobiegniewskie.  
Pan Michał Oleksyn z OSA BIURO PROJEKTOWE S.C. dodał, że największym 
problemem formalnym w tym zagadnieniu jest uzyskanie decyzji środowiskowej dla 
tego przedsięwzięcia. W tym przypadku mamy do czynienia z Naturą 2000, a w 
związku z tym skomplikowaną sprawę związaną z RDOŚ, gdzie będzie trzeba 
wykonać skomplikowany raport oddziaływania na środowisko, co będzie wypływało 
na czas, eliminując racjonalność umiejscowienia tej plaży w tym miejscu.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj przypomniał, że radny p. K. Siuda złożył wniosek 
formalny, aby zanim Rada Miejska podejmie decyzję w sprawie zmiany realizacji 
inwestycji, aby zostało to skonsultowane z mieszkańcami m. Gościm. W związku                
z tym poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego wystosowanego przez radnego 
p. K. Siudę.   
Pan Krzysztof Skolimowski z OSA BIURO PROJEKTOWE S.C. uzupełnił wypowiedź 
informując, że istnieje zapis w planie miejscowym zakazując wycinanie drzew 
znajdujących się na przedmiotowym terenie. Przeprowadzona inwentaryzacja zieleni 
znajdująca się na tym terenie nie może zostać wykonane. Projekt jaki został 
wykonany zakłada jakieś tam urządzenie tej plaży między tymi drzewami. Natomiast 
tak jak zostało już wspomniane problemy występują z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej, która zajmie dużo czasu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty… p. K. Jaśków po wysłuchaniu wszystkich 
argumentów, uważa, że konsekwencją zaistniałego sporu może być fakt, iż gmina 
żadnej z tych plaż nie będzie miała w dyspozycji. W związku z tym zastanawiając się 
nad budową plaży w Gościmiu i wynikłymi z tego faktu zaostrzeniami, 
przedstawionymi przez projektantów, jak również wynikającym z niego 
długoterminowym procesem, powinniśmy pomyśleć co z plażą w m. Lubiewo? Dodał, 
że tyle lat radni walczyli o drogę dojazdową do m. Lubiewo, zarówno potrzebną dla 
mieszkańców tej miejscowości, jak i turystów gości przejeżdżających latem, osób 
posiadających domki letniskowe, w związku z tym Lubiewo powinno również mieć 
plażę. Uważa, że konsekwencją tych rozmów i zastanawiania się, czy ma powstać 
plaża w Gościmiu, czy też nie, może być fakt, iż w najbliższym czasie żadnej plaży 
nie wybudujemy.  
Radny p. J. Skrzypczyński uważa, że należy podtrzymać stanowisko radnego                           
p. K. Siudy, który wnioskował aby decyzję budowy plaży w m. Gościm zostało 
skonsultowane z jego mieszkańcami.    
Radny p. R. Świekatowski wystąpił z zapytaniem, czy gmina nie może poczynić jakiś 
działań, żeby zagwarantować zgodnie z prawem mieszkańcom m. Gościmia pełnego 
dostępu do linii brzegowej na terenie obu tych plaż znajdujących się przy ośrodkach 
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a tym samym powyższy wniosek byłby niezasadny i jednocześnie nic by nie stało na 
przeszkodzie żeby budowa planowana na terenie m. Lubiewo się odbyła.  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z propozycją, aby decyzję czy 
budować plażę w m. Gościm czy w m. Lubiewo zostało odłożone do momentu: 

1. spotkania Burmistrza z właścicielami obydwu ośrodków w m. Gościm i 
wypracowania stanowiska w sprawie korzystania mieszkańców z plaż 
znajdujących się na ich terenie, 

2. spotkania Burmistrza z mieszkańcami m. Gościm, którzy podejmą decyzję w/s  
budowy plaży w m. Gościm. 

Wówczas radni będą mieli pełną wiedzę w temacie i będą mogli podjąć decyzję w tej 
sprawie. Jednocześnie przystąpił do głosowania nad wnioskiem formalnym radnego 
p. K. Siudy, który zaproponował wykreślenie zapisu z projektu uchwały znajdującego 
się w Uzasadnieniu, o następującej treści: 
„Dokonano zmiany nazwy zadania w ramach posiadanych środków: 
z „Budowa sali wiejskiej w m. Goszczanówko” na „Przebudowa sali wiejskiej w m. 
Goszczanówko”  oraz: 
z „Budowa plaży w m. Gościm – na „Budowa plaży w m. Lubiewo””.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła w/w wniosek 
formalny radnego p. K. Siudy.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr XI/79/2011 w sprawie zmiany uchwały 
bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok wraz z poprawk ą (uchwała 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
Ad. 4 
Projekt uchwały w/s  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 
2011 – 2020  – druk  nr 82/11 (projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu).  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że Gmina Drezdenko zamierza ubiegać 
się o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                    
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej                        
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Radę Miejską w Drezdenku Plan 
Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy finansowej. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr XI/80/2011 w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowo ści Lubiatów na lata 2011 – 2020 (uchwała stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
Ad. 5 
Projekt uchwały w/s wyboru Sołtysa sołectwa Lipno – druk nr 83/11 (projekt stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że w związku z upływem kadencji 
Sołtysa sołectwa Lipno zarządza się  wybory Sołtysa sołectwa Lipno.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr XI/81/2011 w sprawie wyboru Sołtysa 
sołectwa Lipno  (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 6 
Projekt uchwały w/s  zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania na terenie 
miasta Drezdenko – druk nr 84/11 (projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu).  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały 
wynika z konieczności dokonania aktualizacji opisów granic obwodów głosowania 
utworzonych na terenie Gminy Drezdenko. Wprowadzona zmiana polega na dodaniu 
w granicach obwodu głosowania nr 2 ulicy Młodzieżowej, której to nazwę nadano 
uchwalą Nr XXI/99/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Drezdenku z dnia                             
28 stycznia 1988 roku w sprawie nadania nazw ulicom w mieście, ale  - ze względu 
na brak osób wówczas zamieszkałych przy tej ulicy – nie uwzględniono podczas 
aktualizacji opisów granic okręgów wyborczych dokonanej uchwałą Nr LI/347/10 
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu 
granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy 
Drezdenko. W chwili obecnej, od dnia 26 maja 2011 roku, przy ulicy Młodzieżowej 
zameldowanych jest dwóch wyborców. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr XI/82/2011 w sprawie zmiany opisu 
granic stałego obwodu głosowania na terenie miasta Drezdenko (uchwała 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Ad. 7 
Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ Szpitalu 
Powiatowym w Drezdenku – druk nr 85/11 (projekt stanowi załącznik nr 14                        
do niniejszego protokołu).  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, zachodzi konieczność utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania w szpitalach,  w których w dniu wyborów będzie przebywać co 
najmniej 15 wyborców. W związku z powyższym rada gminy, na wniosek burmistrza, 
tworzy odrębny obwód głosowania, o którym mowa w treści uchwały, ustala jego 
numer oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej. Czynność ta powinna nastąpić 
najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr XI/83/2011 w sprawie utworzenia 
odr ębnego obwodu głosowania w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Drezdenku 
(uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Projekt uchwały w/s opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drezdenko – druk nr 86/11 (projekt 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj wprowadził następującą zmianę w projekcie uchwały, 
polegającą na wykreśleniu w § 6. zapisu „ …z mocą obowiązującą od dnia 1 
września 2011r.” 
Dyrektor MGZO w Drezdenku p. E. Pręt poinformowała, że w związku z uchwaloną w 
dniu 5 sierpnia 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 148, poz. 991) nowelizacją ustawy o 
systemie oświaty dotychczasowe uchwały regulujące sposób odpłatności w 
przedszkolach zachowują moc nie dłużej niż do 31 sierpnia 2011r. Zgodnie z nowymi 
zapisami art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy określono, że przedszkolem publicznym jest 
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przedszkole, które realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające 
podstawę programowa wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 
5 godzin dziennie. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia 
udzielane przez publiczne przedszkole w czasie przekraczającym ten wymiar.                   
Ze względu na wzrost kosztów proponuje się wprowadzenie opłaty za każda godzinę 
korzystania ze świadczenia przedszkola w wysokości 2.00 zł za każdą rozpoczęta 
godzinę ponadpodstawę programową. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z zapytaniem, jak w praktyce będzie 
miał zastosowanie zapis § 3.3. „Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako 
iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu 
przez przedszkole w czasie przekraczającym czas określony w § 1, przy czym liczbę 
godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu w czasie przekraczającym 
czas określony w § 1 oblicza się na podstawie deklaracji rodzica (opiekuna 
prawnego) złożonej do dyrektora przedszkola określającej, w jakim dziennym 
wymiarze dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola w okresie od 
momentu przyjęcia dziecka do przedszkola do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
kończą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w danym roku szkolnym”? 
Dyrektor MGZO w Drezdenku p. E. Pręt poinformowała, że rodzice przyprowadzając 
swoje dziecko do przedszkola określa liczbę godzin z jakich będzie korzystało ze 
świadczeń przedszkola. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie                     
i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Wysokość opłat za świadczenia 
udzielane przez publiczne przedszkole w czasie przekraczającym ten wymiar 
proponuje się aby wynosiło 2.00 zł za każdą rozpoczęta godzinę ponadpodstawę 
programową. 
Z-ca Przewodniczącego p. W. Zarzyński wystąpił z zapytaniem, z czego wynika, że 
przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie? 
Dyrektor MGZO w Drezdenku p. E. Pręt poinformowała, że zapis ten wynika z ustawy 
o systemie oświaty.   
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr XI/84/2011 w sprawie opłat                           
za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach  przedszkolnych 
prowadzonych przez Gmin ę Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 17                      
do niniejszego protokołu). 
Ad. 9 
Projekt uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko – druk 
nr 87/11 (projekt stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).  
Przewodniczący Klubu Forum Samorządowego p. W. Sapór poprosił radnego                    
K. Chyba o przedstawienie uzasadnienia propozycji nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Drezdenko prof. dr hab. Ludwikowi Lipnickiemu.   
Radny p. K. Chyba poinformował, że w uznaniu wybitnych osiągnięć oraz działań                  
i przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności proponuje się nadać tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko prof. dr hab. Ludwikowi Lipnickiemu.        
Prof. dr hab. Ludwik Lipnicki – biolog, poeta i prozaik. Urodził się w Łubiance k. 
Gorzowa Wlkp. Ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu gdzie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego. Jest 
profesorem poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, pracuje                                     
w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Obok setek publikacji 
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przyrodniczych, wydał również „Przyrodę Gminy Drezdenko”. Ta monografia jest 
jedną z pierwszych w Polsce, obejmujących teren jednej gminy. Cyt.: „Drezdenko… 
Nie minąłby się z prawdą ten, kto powiedziałby ‘’Zielone Drezdenko’’. Miasteczko, 
jakich wiele, a jednocześnie tak bardzo inne.” Tak pięknie postrzega nasze miasto 
autor w „Słowie wstępnym” tego wydania z 2006 roku. Poezja L. Lipnickiego 
nawiązuje do najlepszych źródeł poezji franciszkańskiej umiłowania przyrody i 
człowieka. Jest poetą pokornym wobec otaczającej go przyrody, której wielkość 
opiewa w wierszach. Wielkość ta jest zawsze związana z człowiekiem, jego 
rozterkami, ucieczkami i powrotami, z jego związkiem z naturą. Te zasady 
wprowadzał w życie jako radny Rady Miejskiej w Drezdenku. Był autorem wielu 
projektów uchwał, m.in. o znaczeniu „Pomników Przyrody” czy utworzeniu „Nagrody 
Kulturalnej”, trafnie poddawał problemy gminy w swoich interpelacjach. Mimo wielu 
propozycji zatrudnienia w dużych ośrodkach uniwersyteckich (co wiązałoby się ze 
zmianą miejsca zamieszkania) pozostał wierny naszemu miastu i społeczeństwu 
Prof. dr hab. Ludwik Lipnicki od 1998 r. należy do Związku Literatów Polskich. W 
swojej twórczości wydał m.in. zbiory wierszy „O tym i powiem”, „Zapięła się jesień”, 
tom listów literackich „Na niebie, na ziemi”, oraz powieść „Pan Iko. Powieść na 
wtorek”. Oprócz wielu wyróżnień otrzymał także „Lubuski Wawrzyn Literacki”. 
Radny p. J. Skrzypczyński dodał, że p. L. Lipnicki dokonał wiele wybitnych osiągnięć 
oraz działań i przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności, m.in. w działalności 
samorządowej w 1992r. kiedy kształtował się powiat z siedzibą w Drezdenku 
zadeklarował swoją bezinteresowną pomoc w jego tworzeniu.   
Jednocześnie poprosił, aby nadanie tytułu odbyło się po sprawdzeniu uchwały pod 
względem prawnym w LUW w Gorzowie Wlkp.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr XI/85/2011 w sprawie nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko  (uchwała stanowi załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu). 
Ad.10 
Przewodniczący Rady p. A.Kołwzan poinformował, że do Rady wpłynęło pismo 
Komitetu Organizacyjnego i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drawinach w sprawie 
wsparcia finansowego w zorganizowaniu uroczystości jubileuszowych 65-lecia 
Szkoły Podstawowej w Drawinach (pismo stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 
protokołu). Jednocześnie poprosił Burmistrza Drezdenka o ewentualne wsparcie 
finansowe w zorganizowaniu w/w uroczystości.   
Sołtys wsi Lubiatów zaproponowała, aby podobnie jak w gminach ościennych 
zaprosić na najbliższą sesję RM  przedstawicieli PGNiG z Zielonej Góry, celem 
omówienia zaawansowania prac związanych z wydobywaniem ropy naftowej i gazu 
na terenie naszej Gminy.  
Ad. 11 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XI sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  
 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
                            

/-/ Adam Kołwzan  


