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

z dnia 29 listopada 2011 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XV sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Wicestarostę Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego                              
p. W. Pietruszaka, 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                    
po zmianach wprowadzonych na Komisjach, który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu.  
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 protokół z XII sesji Rady 
Miejskiej z dnia 21 września 2011 roku był wyłożony 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 protokół z XII sesji Rady Miejskiej z dnia                          
z dnia 21 wrze śnia 2011 roku. 
Ad. 4 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
przedstawił zestawienie inwestycji zrealizowanych w roku 2011, które stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   
Radny p. K. Chyba wystąpił z następującymi pytaniami: 

1. czy zadanie z pkt. 24. „Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, 
nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, ar. Krajowej, 
Okrężna i Willowa – etap II” będzie ukończone w przyszłym roku?  
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych                                
p. D. Skrzypczak poinformował, że inwestycja ta zostanie zakończona w 2013 
roku.  

2. kiedy zostanie ukończone zadanie z pkt. 7 „Przebudowa ulic w rejonie pl. 
Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej”? 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych                           
p. D. Skrzypczak poinformował, że inwestycja ta zostanie zakończona w 2013 
roku.  

Sołtys wsi Drawiny wystąpił z zapytaniem czy i kiedy zostanie wykonane zadanie                  
z pkt. 9 „Budowa chodnika w miejscowości Drawiny (proj. tech.)”? 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że na dzień dzisiejszy Gmina nie jest               
w stanie wykonać to zadanie dlatego nie jest ono wpisane w przyszłoroczny budżet. 
Dodał, że w projekcie budżetu na 2012 rok zostało tylko wpisane zadanie z pkt. 27 
„Budowa szamba i sanitariatów przy Sali wiejskiej w Drawinach”.  
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Sołtys wsi Karwin wystąpiła z zapytaniem, czy zgodnie z obietnicami w m. Karwin 
zostanie wykonane dodatkowe oświetlenie? 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że czekają na odpowiedź z Zakładu 
Energetycznego w sprawie postawienia dwóch dodatkowych punktów świetlnych. 
Radny p. K. Siuda wystąpił z zapytaniem, dlaczego w zadaniu z pkt. 12 „Przebudowa 
drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości 
Goszczanowo” został wykonany tylko kosztorys inwestorski? Dodał, że inwestycja ta 
była zaplanowana do wykonania w ciągu 2 lat.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że rzeczywiście droga ta była 
zaplanowana do złożenia o dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek”. Dodał, że 
w ramach tego programu można było tylko złożyć jeden wniosek. W związku z tym 
wybrano do wykonania drogę przy ul. Okrężnej, gdyż spełniała większą ilość 
wymaganych punktów.  
Radny p. K. Chyba wystąpił z zapytaniem, czy została wykonana już dokumentacja 
projektowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonej obr. 
Radowo ul. Podgórna, Rzemieślnicza? 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
poinformował, że została wykonana dokumentacja oraz kosztorys inwestorski na 
kwotę 3.262.808 zł.  
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z zapytaniem, kiedy fizycznie będzie realizowane 
zadanie wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonej obr. Radowo ul. 
Podgórna, Rzemieślnicza? 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że na powyższe zadanie nie ma 
zaplanowanych środków w przyszłym budżecie. Dodał, że nie jest w stanie 
zadeklarować konkretnej daty wykonania tego zdania.  
Radny p. W. Sapór wystąpił z zapytaniem w jaki sposób będzie zabezpieczony Park 
Kultur Świata? 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
poinformował, że w tym roku zostanie dokonany odbiór Parku Kultur Świata. 
Natomiast do użytku zostanie oddany z chwilą uruchomienia monitoringu w ramach 
Internetu szerokopasmowego.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj uzupełnił informując, że Park zostanie oddany do 
publicznego użytku na wiosnę.  
Mieszkaniec Drezdenka wystąpił z zapytaniem, kiedy zostanie wykonana droga na 
ul. Podgórnej oraz kiedy będzie działało na tej ulicy oświetlenie? 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
przyznał rację, że na ul. Podgórnej faktycznie nie działa nowo podłączone 
oświetlenie, nie jest ono podłączone do sieci energetycznej, ze względu na fakt, iż 
czekamy na podłączenie faktyczne przyłącza przez Zakład Energetyczny.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że koszt całkowity wykonania 
kanalizacji sanitarnej i burzowej Drezdenko - północ wynosi 7 mln zł. Jest to 
inwestycja bardzo kosztowna, która kwalifikuje się tylko na dofinansowanie z UE. 
Dodał, że jeśli  pojawi się nabór na dofinansowanie z LRPO zostanie złożony 
wniosek.  
Radny p. K. Siuda wystąpił z zapytaniem na jakim etapie jest inwestycja internet 
szerokopasmowy? 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
poinformował, że jest na etapie dostaw sprzętu, wykonania serwerowni. W tym roku 
jeszcze, jak pozwoli pogoda, zostaną rozpoczęte prace ziemne związane                            
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z wykonaniem światłowodu. Drugim kosztownym elementem jest wykonanie masztu 
wodnego w obrębie Radowa. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 
czerwca 2012 roku.   
Mieszkaniec Drezdenka p. Z. Marcinkowski wystąpił z zapytaniem, dlaczego koło 
kościoła wykonywana jest droga z takiego drogiego materiały jakim jest granit a nie 
np. z kostki brukowej? 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
poinformował, że Drezdenko należy w większości do ścisłej strefy konserwatorskiej 
podlegającej Konserwatorowi Zabytków, który narzucił i wybrał z jakiego materiału 
ma być wykonana droga w rejonie placu Kościelnego.  
Ad. 5/Ad. 6 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty… p. K. Czerwińska wystąpiła z zapytaniem 
kiedy zostanie poprawiona droga z Lipna do Kosina ? 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. D. Skrzypczak 
poinformował, że został spisany protokół pogwarancyjny. Wykonawca wykona 
poprawki. 
Radny powiatowy p. A. Libera wystąpił z zapytaniem, co dzieje się w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży działek położonych w Drezdenku „Osiedle Zachodnie”? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że odpowiedź w w/w sprawie 
zostanie udzielona pisemnie.  
Z-ca Przewodniczącej Komisji Budżetowej p. M. Czekajło poinformował, że nie działa 
oświetlenie na ul.  Lema. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że odpowiedź w w/w sprawie 
zostanie udzielona pisemnie.  
Z-ca Przewodniczącego Rady p. W. Zarzyński poinformował, że zgłaszał problem 
oświetlenia w Niegosławiu. Dodał, że nic w tej sprawie nie zrobiono. W związku z tym 
wystąpił z zapytaniem, kiedy możne się spodziewać interwencji w tej sprawie? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zapewnił, że sprawa zostanie załatwiona                 
w przeciągu kilku dni. 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. K. Siuda wystąpił z następującymi 
zapytaniami: 

1. czy Gmina jest przygotowana do okresu zimowego, a dokładniej w sprawie 
odśnieżania? 
Z-ca Burmistrza p. A Kozubaj poinformował, że oferty na usługi złożyło kilka 
firm, co powinno pozwolić na szybkie reagowanie w trudnych sytuacjach 
obfitych opadów śniegu. 

2. kiedy zakończy się „inwestycja” przystanków autobusowych dla dzieci 
dojeżdżających do szkoły. 
Z-ca Burmistrza p. A Kozubaj poinformował, że jeszcze w tym roku zostanie 
zakupiony przystanek dla Grotowa a na początku przyszłego roku dla Osowa       
i Goszczanowca. 

Radny p. W. Sapór wystąpił z zapytaniem, czy został złożony wniosek                                 
o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1? 
Z-ca Burmistrza p. A Kozubaj poinformował, że w bieżącym roku nie było naboru                
do programu budowy boisk wielofunkcyjnych. Ma taka opcja pojawić się w 2012 roku, 
ale nie jest to pewne. Wykonawca dokumentacji technicznej jest wyłoniony i jeśli 
będą przyjmowane wnioski w 2012 roku, zostanie wniosek złożony. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty… p. K. Jaśków wystąpił z zapytaniem, czy jest 
przewidywany przegląd, ze strony PGKIM, budynków pod względem technicznym, 
aby zapobiec kolejnym katastrofom budowlanym?   
Dyrektor PGKiM Sp. z o.o. p. D. Kopka poinformował, że każdy z 250 budynków 
będących pod zarządem spółki, w ramach obowiązków spoczywających na zarządcy, 
posiada książkę obiektu i wszystkie przeglądy są przeprowadzane zgodnie                            
z obowiązującym prawem. 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Porządku… p. K. Chyba wystąpił z następującymi 
interpelacjami: 

1. wystąpił z zapytaniem, czy wykorzystano dofinansowanie dla Kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że całe dofinansowanie 
zostało przekazane zgodnie z uchwałą. 

2. poprosił o interwencję w ZDW w sprawie naprawy chodników                                   
na ul. Dworcowej. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwrócimy się                        
z pismem do ZDW.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. W. Kupczak wystąpił z zapytaniem,                            
co z jakością nowych chodników w Trzebiczu? Kiedy zostaną usunięte usterki? 
Dodał, że interwencje radnych nie przynoszą rezultatów. Radni nie są zadowoleni ze 
stanowiska Zarządu Dróg Wojewódzkich, które nie widzi problemu. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poprosił o wspólne oględziny miejsc, w których 
nawierzchnia niedawno wybudowanych chodników jest zła, a te z kolei pozwolą 
przygotować odpowiednie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę w obradach sesji RM.  
W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 14 radnych (sale opuścił radny                       
p. M. Przewoźny, a przybyła radna p. W. Ziętek).  
Ad. 7 
Projekt uchwały w/s ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu 
zakładowi budżetowemu na rok 2012 – druk  nr 114/11 (projekt stanowi załącznik nr  
do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XV/112/2011 w sprawie ustalenia 
stawki dotacji przedmiotowej samorz ądowemu zakładowi bud żetowemu na rok 
2012  (uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku                      
z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania 
i cofania stypendiów sportowych – druk  nr 115/11 (projekt stanowi załącznik nr  do 
niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XV/113/2011 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku  z dnia 25 pa ździernika 
2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzy mywania i cofania 
stypendiów sportowych  (uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu). 
Ad. 9 
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Projekt uchwały w/s wyłonienia przedstawicieli Rady Miejskiej w Drezdenku                       
do Komisji Stypendialnej ds. zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 
stypendiów sportowych – druk nr 116/11 (projekt stanowi załącznik nr  do niniejszego 
protokołu).  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan zaproponował następujących przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Drezdenku do Komisji Stypendialnej ds. zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych: 

1. Krzysztof Jaśków 
2. Adam Kołwzan  
3. Radosław Świekatowski  

Radni wyrazili zgodę do reprezentowania Rady Miejskiej w Drezdenku w Komisji 
Stypendialnej ds. zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 
sportowych. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XV/114/2011 w sprawie wyłonienia 
przedstawicieli Rady Miejskiej w Drezdenku do Komis ji Stypendialnej ds. zasad 
i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stype ndiów sportowych 
(uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku 
mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Drezdenko – druk nr 117/11 (projekt stanowi załącznik 
nr  do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XV/115/2011 w sprawie zmiany 
regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mie szkaniowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolac h prowadzonych przez 
Gminę Drezdenko  (uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez 
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty  – 
druk nr 118/11 (projekt stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XV/116/2011 w sprawie gromadzenia 
dochodów na wydzielonym rachunku przez samorz ądowe jednostki bud żetowe 
prowadz ące działalno ść w zakresie o światy (uchwała stanowi załącznik nr                  
do niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grotów na lata 2011 
– 2018 - druk nr 119/11 (projekt stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XV/117/2011 w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowo ści Grotów na lata 2011 – 2018  (uchwała stanowi 
załącznik nr do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
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Projekt uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku 
publicznego na 2012 rok – druk nr 120/11 (projekt stanowi załącznik nr  do 
niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XV/118/2011 w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarz ądowymi i innymi 
podmiotami mog ącymi realizowa ć zadania po żytku publicznego na 2012 rok  
(uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu). 
Ad. 14 
Projekt uchwały w/s wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Drezdenko na lata 2012-2016  – druk nr 121/11 (projekt stanowi 
załącznik nr  do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XV/119/2011 w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Drezdenko na lata 
2012-2016  (uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu). 
Ad. 15 
Projekt uchwały w/s zmiany  uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 
rok – druk nr 122/11 (projekt stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XV/120/2011 w sprawie zmiany  
uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok (uchwała stanowi 
załącznik nr  do niniejszego protokołu). 
Ad. 16 
Projekt uchwały w/s lokalizacji targowiska i ustalenia regulaminu targowiska – druk                
nr 122/11 (projekt stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XV/121/2011 w sprawie lokalizacji 
targowiska i ustalenia regulaminu targowiska ( uchwała stanowi załącznik nr              
do niniejszego protokołu). 
Ad. 17 
Radni Rady Miejskiej wspólnie z Burmistrzem Drezdenka p. M. Pietruszakiem ustalili, 
iż następna sesja odbędzie się 29 grudnia 2011 roku o godz. 15:00. 
 
Radny p. J. Skrzypczyński przypomniał o przygotowaniu na sesję grudniową planów 
pracy Komisji i Rady Miejskiej, a na sesję styczniową sprawozdań z działalności 
Komisji i Rady Miejskiej.  
Ad. 18  
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:      
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E. Kaczmarek 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
                            

/-/ Adam Kołwzan  
 


