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

z dnia 21 wrze śnia 2011 roku 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XII sesji Rady 
Miejskiej. Powitał posła na Sejm RP p. W. Pahla, Wicestarostę Powiatu Strzelecko – 
Drezdeneckiego p. A. Liberę, radnych powiatowych, Burmistrza p. M. Pietruszaka,        
Z-cę Burmistrza p. A. Kozubaja, Sekretarza Gminy p. L. Jaśków, Skarbnika Gminy               
p. A. Lachowicz, przedstawicieli stowarzyszeń kulturalnych, 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                        
14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może obradować                        
i podejmować prawomocne uchwały. 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
Burmistrz p. M. Pietruszak zaproponował zmianę do porządku obrad polegającą               
na rozpatrzeniu w pkt. 14 Informacji Burmistrza o podmiotach, w których będzie 
wykonywana przez skazanych praca społecznie użyteczna oraz o opinii Prezesa 
Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. w sprawie prognozowanej liczby koniecznych 
miejsc pracy.  
Pozostałe punkty ulegają przesunięciu. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz z poprawkami. 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokoły z IX sesji Rady 
Miejskiej z dnia 16 czerwca 2011 roku, X sesji Rady Miejskiej z dnia 12 lipca 2011 
roku oraz XI sesji Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2011 roku były wyłożone                          
do wglądu w Biurze Rady. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
i  0 „wstrzyma. si ę” przyj ęła protokoły z IX sesji Rady Miejskiej z dnia                          
16 czerwca 2011 roku, X sesji Rady Miejskiej z dnia  12 lipca 2011 roku oraz XI 
sesji Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2011 roku. 
Ad. 4 
Poseł na Sejm RP p. W. Pahl uroczyście wręczył odznaczenia „Zasłużony dla 
Rolnictwa”. Honorowe odznaki otrzymali: Wiesław Węgrzyn, Andrzej Zych, Marek 
Piątek, Stanisław Potapski, Czesław Golińczak  i Eugeniusz Nawrot. Jednocześnie 
podziękował rolnikom za wkład i zaangażowanie w działalność rolniczą i społeczną. 
Ad. 5 
Na sesję przybyły zaproszone stowarzyszenia kulturalne działające w Drezdenku. 
Wśród nich znalazły się: Zespół Kameralny „CANTUS FIRMUS”, Stowarzyszenie 
Twórców Kultury „STYK”, Nadnoteckie Towarzystwo Kultury, Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „SAUERIANUM”, „Kwartalnik 
Drezdenecki”.  Przedstawiciel każdego z nich przybliżył wszystkim obecnym zakres 
działalności, osiągnięcia, plany i problemy, z którymi borykają się członkowie 
stowarzyszenia. 
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Przedstawiciel Zespołu Kameralnego „CANTUS FIRMUS” przedstawiła działalność 
Zespołu Kameralnego „CANTUS FIRMUS”, która stanowi załącznik nr 3a do 
niniejszego protokołu.  
Prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury STYK p. D. Białas poinformowała, że 
działają ponad 13 lat. W tym czasie zorganizowali: 12 Lubuskich Konkursów 
Literacko-Plastycznych dla Dzieci i Młodzieży, konkursy im. Pietruszaka, konkursy 
jednego wiersza, konkursy fotograficzne, warsztaty poetyckie, itp. Dodała, że w 
czasie ich działalności na Konkurs Literacko-Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 
wpłynęło około 6.600 prac plastycznych około 2.200 literackich. Poinformowała 
również, że Stowarzyszenie w czerwcu zawiesiło swoją działalność, ze względu na 
fakt, iż chcą ją wznowić ale na innych zasadach. W zamiarach jest utworzenie 
Stowarzyszenia wydającego tomiki różnych pasjonatów, m.in. Bartka Bandurę, Adam 
Korzeniowski, itp.  
Prezes Nadnoteckiego Towarzystwa Kultury p. A. Talarczyk przedstawił działalność 
Towarzystwa w zakresie promocji Drezdenka w obszarze kultury i popularyzowania 
wiedzy historycznej o regionie, która stanowi załącznik nr 3b do niniejszego 
protokołu.     
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „SAUERIANUM” 
p. W. Pietruszak poinformował, że Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność                     
od 16 lat. Dotychczas zostało zorganizowane 16 Festiwali Muzyki Organowej                    
i Kameralnej. Po raz pierwszy w bieżącym roku Stowarzyszenie jest organizatorem 
Letniego Kursu Wokalnego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko. 
Pedagogami kursu byli: prof. dr hab. Antonina Kowtunow (Akademia Muzyczna 
Poznań) oraz dr Jarosław Bręk (Akademia Muzyczna Poznań). W 2012 roku 
Stowarzyszenie planuje zorganizować benefis dla ks. Jerzego Hajdugi z okazji                  
35 lecia pracy artystycznej, 25 lecia kapłaństwa oraz 60 lat jego urodzin oraz benefis 
dla wspaniałej śpiewaczki związanej z miejscowością Górzyska.   
Ad. 6/Ad. 7 
p. Ryszard Chwalisz podziękował, w imieniu organizatorów i sponsorów Pikniku 
Lotniczego, Burmistrzowi Drezdenka za przybycie na zlot oraz popularyzację sportu 
lotniczego oraz wręczył okolicznościową statuetkę. 
 
Reprezentant Klubu 4x4 p. J. Kuchowicz poprosił o wsparcie działalności klubu pod 
względem terenowym jak i finansowym. W związku z przygotowywaniem budżetu 
Gminy na 2012 rok poprosił o wsparcie w przyszłorocznej organizacji dużej imprezy, 
w której udział wezmą ludzie z całej Polski. Przypomniał jednocześnie, że podczas 
przygotowywania studium Gminy Drezdenko propozycją było aby wykorzystać do 
tego typu imprez tereny za Victaulic.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że Gmina myśli o przejęciu na 
ten cel terenów od ANR, mieszczących się w Kleśnie, jak również przygotowaniu na 
tych obszarach planu zagospodarowania przestrzennego.   
Jako mieszkaniec  Gminy Drezdenko p. J. Kuchowicz jednocześnie poprosił                      
o informację, czy zostały wykonane jakieś prace na zwężeniu drogi w Gościmiu przy 
Ośrodku Rehabilitacyjnym? 
Wicestarosta Powiatu p. A. Libera poinformował, że względu na trudna sytuacje  
finansową powiat nie jest w stanie w inny sposób rozwiązać w/w problemu. Dodał, że 
na dzień dzisiejszy znajduje się tak znak zgodny z przepisami prawa o ruchu 
drogowym, który informuje o zwężeniu drogi i na dzień dzisiejszy takie rozwiązanie 
musi wystarczyć.      
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Sołtys wsi Drawin wystąpił z zapytaniem dlaczego żaden przedstawiciel władz 
Drezdenka nie uczestniczył w obchodach 65 – lecia Szkoły w Drawinach? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że stara się uczestniczyć we 
wszystkich imprezach organizowanych na terenie Gminy, jednak zaistniała taka 
sytuacja, że źle zapisał termin niniejszej imprezy.  
 
 
Mieszkanka Drezdenka p. D. Zych oznajmiła, że nie zgadza się z utworzeniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przemysł na terenach 
koło firmy Meprozet. Dodała, że nie zgadza się również z uzasadnieniem niniejszej 
uchwały, w której stwierdza się, że znajdujące się tam obszary dawno straciły już 
charakter gruntów rolnych. Poinformowała, że są to tereny gdzie jej mąż Andrzej 
Zych, a przed nim jego rodzina, od 1945 roku uprawia gospodarstwo rolne. 
Dodatkowe na terenach tych znajdują się liczne ptaki tj.: czajki, żurawie czy kruki. 
Przedstawiła również wiele fotografii, na których znajdują się ptaki oraz praca męża  
w rolnictwie. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak przyznał, że rzeczywiście w powyższej 
sprawie były prowadzone rozmowy, poczynione zostały działania, zaproponowany 
został plan miejscowy pod przemysł, jak również prowadzone były rozmowy                        
z Agencją Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. Poinformował, że ANR udzieliła 
im informacji, że są to działki należące do ANR oraz że nie widzą przeszkód, aby na 
tych terenach uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego pod przemysł.  
Dodał, że rozumie niepokój w tej sprawie, jednak poprosił o konkretne argumenty 
oraz aby zaproponowana rozmowa w przyszłości została sprowadzona do takiej 
płaszczyzny, w której nie będzie złych emocji i paskudnych sugestii.         
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj uzupełniając wypowiedź Burmistrza i odnosząc się             
do zarzutów Państwa Zych poinformował, że: 

1. sformułowania jakie zostały ujęte w uzasadnieniu do uchwały RM, o tym, że są 
to grunty, które straciły charakter rolny, wynikają wprost z zapisów Ustawy                
z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych                 
i leśnych, które mówią, że "Art. 5b.  Przepisów ustawy nie stosuje się                      
do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach 
administracyjnych miast." 

2. stwierdził, że Pan Zych nie jest właścicielem tylko posiada umowę dzierżawy 
w ANR, która przewiduje, że jeżeli zostanie uchwalony plan 
zagospodarowania przestrzennego to ANR może wyłączyć z dzierżawy teren, 
na którym zostanie uchwalony plan miejscowy przewidujący inną niż obecna 
działalność.  

W związku z powyższym uważa, że przedstawione zarzuty Państwa Zych                         
są bezzasadne. Poinformował również, że przy sporządzeniu planu biorą udział 
wszystkie organy wymagane prawem w tym organ Wojewody zajmujący się ochroną 
środowiska. W związku z tym, jeśli będą mieli jakieś przeciwwskazania do planu, 
związane z znajdującym się tam ptactwem, to plan zostanie uchylony. Dodał, że               
w chwili obecnej plan znajduje się na etapie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli obecnie prowadzone są 
prace planistyczne.        
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Przewodniczący Rady, w związku z rozbudowanym porządkiem obrad bieżącej sesji, 
wystąpił z propozycją, aby radni zapoznali się ze stanem faktycznym zaistniałego 
problemu oraz rozpatrzyli go w najbliższym czasie. 
Radni nie wnieśli uwag.  
 
Mieszkaniec Kosina p. A. Zych wyraził również swoje oburzenie, w związku z faktem, 
iż podczas tegorocznej powodzi nikt z władz Drezdenka nie zainteresował się 
zalanymi drogami dojazdowymi do prywatnych posesji.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak  uważa, że zostało tam wykonanych bardzo 
dużo prac.  Zarzucanie lekceważenia problemów mieszkańców m. Kosin jest bardzo 
rażące, krzywdzące i niesprawiedliwe. Dodał, że wszystkie działania były 
podejmowane często w bardzo trudnej sytuacji, także budżetowej, rozumiejąc, że nie 
można dopuścić do tego aby ludzie cierpieli z tytułu problemów w związku                            
z podtopieniami.      
 
Mieszkaniec Drezdenka p. Ł. Kołwzan wystąpił z zapytaniem, o stan prac 
inwestycyjnych w północnej części miasta (Nowe Drezdenko). 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w tym rejonie jest 
wykonywanych wiele prac wymienił, m.in. ukończenie budowy boiska 
wielofunkcyjnego, placu  zabaw, zajezdni autobusowej, parkingu, placu apelowego 
przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza na ulicy Portowej. Dodał, że ukończona jest 
również dokumentacja na przebudowę ulicy Podgórnej oraz prowadzona inwestycja 
budowy oświetlenia na ulicy Osiedla Leśnego. 
 
Radny K. Chyba poprosił o interwencję w ZDW w sprawie naprawy chodników                              
w północnej części miasta (Nowe Drezdenko).    
 
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. wystąpił z zapytaniem na jakim etapie jest przekazywanie pomieszczeń, gdzie 
obecnie mieści się NZOZ „MEDYK”? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że 15 września br. miał 
zostać przygotowany operat szacunkowy, z którego miał się wyłonić obraz 
poziomu zaangażowania finansowego wokół którego toczyły się rozmowy.  

2. wystąpił z zapytaniem jak Starostwo chce rozwiązać dyżury lekarza 
pierwszego kontaktu w szpitalu w Drezdenku? Dodał, że obecnie jest 
informacja, iż dyżur taki ma miejsce w Strzelcach Kraj.  
Wicestarosta Powiatu p. A. Libera poinformował, że w wyniku zmiany 
przepisów od jakiegoś czasu lekarz pierwszego kontaktu dyżuruje                         
w Strzelcach Kraj. i tam powinni zgłaszać się pacjenci. Jednak od Prezesa 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o uzyskał zapewnienie, że wszystkie 
potrzebujące osoby są przyjmowane w Drezdenku.   

 
Radny p. M. Czekajło wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. wystąpił  z zapytaniem o dostępność Orlika dla młodzieży niezrzeszonej. 
Dyrektor Hali Rehabilitacyjno – Sportowej p. Roman Owczarzak wyjaśnił, że 
wstęp na Orlik jest bezpłatny dla wszystkich od godziny 15-tej, od poniedziałku 
do soboty. W związku z ogromnym zainteresowaniem nie zawsze każdy, kto 
przyjdzie, może korzystać, dlatego praktykuje się zapisy grup 
zorganizowanych. 



5 

 

2. poinformował, że młodzież nie może korzystać z boiska asfaltowego                 
na os. Piłsudskiego, gdyż starsi mieszkańcy z tego osiedla ich dyskryminują       
tj. zgłaszają na policję, zabierają piłkę.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że prowadził rozmowy                
z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj., w których 
zapewniono go, iż młodzież może korzystać bez zastrzeżeń i ograniczeń                   
z niniejszego boiska.  

3. poprosił o odnowienie przystanku przy ul. Piłsudskiego. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zleci swoim służbom  
odnowienie przystanka.  
 

Radny p. W. Sapór poprosił o przedstawienie sprawy związanej z budową plaży                  
w Gościmiu.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że została podjęta decyzja                    
o zmianie nazwy zadania w obecnej uchwale budżetowej z „Budowa plaży                     
w miejscowości Gościm” na „Budowa plaży w miejscowości Lubiewo”. Co za tym 
idzie, w pierwszej kolejności nastąpi budowa plaży w Lubiewie. Dodał, że po 
spotkaniu z mieszkańcami wspólnie ustalono, że plaża w Gościmiu powstanie, tylko 
w innym miejscu i w innym terminie. 
 
Radny p. W. Kupczak wystąpił z wnioskiem formalnym, aby projekty wszystkich 
inwestycji w danym sołectwie były akceptowane przez sołtysa, Radę sołecką oraz 
miejscową społeczność. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
i  1 „wstrzyma. si ę” przyj ęła w/w wniosek formalny radnego p. W. Kupczaka, 
aby projekty wszystkich inwestycji w danym sołectwi e były akceptowane przez 
sołtysa, Rad ę sołeck ą oraz miejscow ą społeczno ść. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę w obradach sesji RM.  
Ad. 8 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali informację                    
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, która stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu. 
Radni nie wnieśli uwag.  
 
W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 10 radnych (sale opuścił radny                       
p. R. Świekatowski, radny p. W. Sapór, radny p. W. Zarzyński, radna p. W. Ziętek                
i radny p. K. Jaśków).  
Ad. 9 
Projekt uchwały w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Drezdenko wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury za I półrocze – druk  nr 88/11 (projekt stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XII/86/2011 w sprawie okre ślenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bu dżetu Gminy Drezdenko 
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wraz z informacj ą o kształtowaniu si ę wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacj ą o przebiegu wykonania planów finansowych samorz ądowych 
instytucji kultury za I półrocze (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu). 
 
 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk  nr 89/11 (projekt 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XII/87/2011 w sprawie zaci ągni ęcia 
kredytu długoterminowego (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk  nr 90/11 (projekt 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XII/88/2011 w sprawie zaci ągni ęcia 
kredytu długoterminowego (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s zmiany  uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 
rok – druk  nr 91/11 (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).  
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmienia się treść uzasadnienia do projektu 
uchwały polegające na dodaniu na końcu akapitu: „Dokonano zmiany nazwy zadania 
w ramach posiadanych środków: z „Budowa plaży w m. Gościm – na „Budowa plaży 
w m. Lubiewo”.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XII/89/2011 w zmiany  uchwały 
bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok (uchwała stanowi załącznik                   
nr 11 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Drezdenko – druk  nr 92/11 (projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XII/90/2011 w zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik                   
nr 13 do niniejszego protokołu). 
 
W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 12 radnych (przybyła radna                    
p. W. Ziętek i radny p. K. Jaśków).  
Ad. 14 
Sekretarz Gminy p. L. Jaśków poinformował, że na podstawie § 2 ust 1 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01.06.2010r. w sprawie podmiotów, 
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w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna, Prezes Sądu Rejonowego przedstawił swoją opinię dotyczącą potrzeb 
Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania prac przez skazanych. W gminie 
prognozowaną liczbę koniecznych miejsc pracy w skali roku Prezes Sądu cenił na od 
120 do 130 skazanych. Prezes przewidział również, iż średnio każdy ze skazanych 
będzie wykonywał po 25 godzin, nieodpłatnej dozorowanej pracy miesięcznie.  
Dodał, że Burmistrz zgodnie z treścią § 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia 
informację o podmiotach oraz opinię prezesa sądu rejonowego przedstawia radzie 
gminy. W związku z powyższym Burmistrz Drezdenka Zarządzeniem nr 58.2011 z 
dnia 22 sierpnia 2011 roku wyznaczył następujące podmioty, w których wykonywana 
będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przez 
skazanych, skierowanych przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj.: 

1. Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 
2. Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku.   

Radni nie wnieśli uwag. 
Ad. 15 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że do rady wpłynęły następujące 
pisma: 

1. pismo Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych Projekt 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” informujące o laureatach, którzy znaleźli się                    
z  naszego samorządu (pismo stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu).  

2. zaproszenie na XI sesję Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, która 
odbędzie się 22 września 2011 roku (czwartek) o godz. 14:00.  

3. pismo sołtysa wsi Lubiatów informujące o zebraniu wiejskim, na którym 
odbędą się wybory uzupełniające składu Rady sołeckiej. Zebranie odbędzie 
się 28.09.2011r. g. 17:00 w „Karczmie Lubiatka”.  

4. rozstrzygnięcie nadzorcze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp.  dotyczące Uchwały Nr XI/84/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w 
sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drezdenko.  

 
Radni Rady Miejskiej wspólnie z Burmistrzem Drezdenka p. M. Pietruszakiem ustalili, 
iż następna sesja odbędzie się 25 października 2011 roku o godz. 15:00. 
Ad. 16 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  
 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
                            

/-/ Adam Kołwzan  
 
   
 
 
  


