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Protokół Nr XXII.2012 
z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dokonał otwarcia XXII sesji Rady 
Miejskiej. Powitał radnych powiatowych, Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka, Z-
cę Burmistrza p. A. Kozubaja, Sekretarza Gminy p. L. Jaśków, Skarbnika Gminy                   
p. A. Lachowicz, zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1b do 
protokołu), 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. A. Kołwzan przedstawił porządek obrad po 
zmianach, który kształtuje się następująco: 

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2012 roku. 
3. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. 
4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.  
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok: 

a. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania  
budżetu Gminy Drezdenko za rok 2011 wraz z informacją o stanie 
mienia Gminy.  

b. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Drezdenka. 

c. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotycząca sprawozdania                    
i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

d. Dyskusja. 
2. Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta                      

i gminy za 2011 rok – druk nr 174/12. 
3. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2011 

rok – druk nr 175/12. 
4. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 

2012 rok – druk nr 176/12.   
5. Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2012 – 2020 – druk nr 177/12.   
6.  Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowe j w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z b udżetu Gminy 
Drezdenko – druk nr 178/12.   

7.  Projekt uchwały w/s desygnowania przedstawiciel i Rady Miejskiej do 
komisji konkursowych na dyrektorów szkół Gminy Drez denko – druk nr 
179/12.   

8.  Projekt uchwały w/s przyj ęcia Statutu Celowego Zwi ązku Gmin SG05 –  
druk nr 180/12.   

9. Projekt uchwały w/s przyj ęcia Regulaminów z Miejsc Wykorzystywanych 
do Kąpieli w miejscowo ści Zagórze i Lubiewo znajduj ących si ę w Gminie 
Drezdenko – druk nr 181/12.   

10. Wolne wnioski.  
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11. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad. 
Ad. 3/Ad.4 
Radny p. J. Skrzypczyński zgłosił wniosek formalny zobowiązujący Burmistrza                      
i Przewodniczącego RM do zorganizowania, z odpowiednim przewodnikiem, wizytacji 
Kopalni Ropy Naftowej i Gazu na terenie naszej gminy. Uważa, że radni powinni 
zapoznać się z działalnością kopalni, która już nie długo zostanie oddana                           
do eksploatacji. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęli w/w wniosek 
formalny radnego p. J. Skrzypczy ńskiego.  
Radny p. M. Czekajło wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. poprosił o interwencję w sprawie braku ławek przy przystanku PKS.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że sprawa ławek 
zostanie sprawdzona pod względem kompetencji UM oraz środków 
finansowych.  

2. Poprosił o interwencję w ZDW w sprawie braku chodnika w ciągu ulicy 
Dworcowej przed przejazdem kolejowym stwarzającym  niebezpieczeństwo w 
ruchu pieszych a pobocze nie jest przystosowane.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w sprawie chodnika 
zostanie złożony odpowiedni wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
wskazujący na konieczność budowy i chęć partycypacji w inwestycji ze strony 
gminy.  

3. poprosił Burmistrza, aby zobligował urzędników, wszystkich podległych 
instytucji, do większej pomocy w załatwianiu spraw ludzi niepełnosprawnych, 
sprowadzającej się do wskazania odpowiednich rozwiązań, zgłaszanych przez 
nich problemów, a nie tylko przyjmowaniu wniosków.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w temacie pomocy 
niepełnosprawnym zostaną przekazane odpowiednie instrukcje wszystkim 
podległym urzędnikom. 

4. poprosił o interwecję w sprawie przyspieszenia wykonania łazienki na                         
ul. Krakowskiej nr 14, która już dawno miała być wykonana przez PGKiM.  
Z-ca Dyrektora ds. technicznych PGKiM Sp. z o.o. p. L. Cabel poinformował, 
że odpowiedzi na interpelację zostanie udzielona pisemnie. 

Radny p. W. Zarzyński wystąpił z następującymi interpelacjami: 
1. poprosił o interwencję w sprawie zamiany mieszkania przez p. Nawojską, 

która jest kaleką i mieszka na piętrze ze wspólnym korytarzem.   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że problem polega na 
tym, że p. Nawojska mieszka na piętrze skąd nie może być wyprowadzana na 
powietrze. Gmina na dzień dzisiejszy nie ma wolnego mieszkania, które 
odpowiadałoby tej lokatorce. Dodał, że były i są w tej kwestii prowadzone 
próby zamiany mieszkania, jednak bez efektu. 

2. wystąpił z zapytaniem, czy będzie remontowana droga powiatowa z Gościmia  
przez Lubiatów do Sowiej Góry? 
Przewodniczący RM poinformował, że wystosuje w tym temacie zapytanie do 
Zarządu Powiatu. 

3. Poinformował, że wierzby w m. Lipno stwarzają zagrożenie dla stojącycym 
przy nich domach. 
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Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że przyjmuje to jako 
wniosek do realizacji. 

Radna p. K. Czerwińska uważa, że częściowe wykaszanie poboczy przy drodze do 
Lipna, zarówno z Drezdenka jak i Niegosławia, są niewystarczające i prosi o bardziej 
dokładne wykonanie prac. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że traktuje to, jako wniosek i w 
miarę posiadanych środków zostaną dokonane korekty w pracach. 
Radny p. K. Jaśków wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. zapytał, dlaczego obozowisko nad jeziorem Lubowo, leżące na terenie naszej 
gminy, nie przejął Hufiec z Drezdenka a Hufiec ZHP Strzelce Kraj? 
radny p. K. Siuda poinformował, że jest to teren Nadleśnictwa Karwin.                    
W związku z powyższym uznano sprawę do dalszego wyjaśnienia. 

2. zapytał, czy to prawda że występują  opóźnienia w realizacji inwestycji 
dostępu do Internetu. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że inwestycja ta nie jest 
w żaden sposób zagrożona, a powstałe opóźnienia wynikają z czynności 
proceduralnych i odpowiednich pozwoleń. Dodał, że podpisano aneks 
obligujący wykonawcę do zakończenia prac z końcem sierpnia br. 

Sołtys wsi Lubiatów wystąpiła z propozycją, aby zainteresowani sołtysi mieli również 
możliwość wzięcia udziału również w wizytacji Kopalni Ropy Naftowej i Gazu na 
terenie naszej gminy. Jednocześnie zaproponowała, aby na sesję w miesiącu 
wrzesień – październik zaprosić przedstawicieli PGNiG, celem przedstawienia 
obecnej sytuacji.  
Radny p. K. Siuda poprosił o interwencję w sprawie usunięcia krzaków przy mostku 
w Trzebicz Młynie, gdyż zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że wystosuje w tej sprawie 
wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ działania te nie są w 
kompetencjach samorządu. 
Radny p. W. Kupczak zgłosił wniosek do Burmistrza o wsparcie finansowe i 
organizacyjne wyjazdu zastępu drużyny dziewczęcej OSP Trzebicz na zawody 
ogólnopolskie do Opola. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zapewnił, że w związku z dużymi 
osiągnięciami pomoc będzie udzielona i  jest w pełni uzasadniona. 
Sołtys wsi Trzebicz Nowy poprosił o interwencję w ZDW w sprawie usuwania 
pozostałości po kolizjach i wypadkach znajdujących się na poboczach w ciągu drogi 
prowadzącej z Drezdenka do Osowa. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwróci się w tej sprawie z 
wnioskiem do ZDW. 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i 
gminy Drezdenko za 2011 rok. Dodał, że sprawozdanie rozpatrywane było przez 
poszczególne Komisje Rady Miejskiej. Komisje analizując wykonanie budżetu ocenili 
go w sposób pozytywny, poprzez jednogłośne głosowanie.  

a) Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że wpłynęła  
Uchwała Nr 176/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2012r. w/s wydania pozytywnej opinii o 
sprawozdaniu Burmistrza Drezdenka z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 
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wraz z informacją o stanie mienia, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.  

b) Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że wpłynęła   
pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek                  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Drezdenka, która stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

c) Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że wpłynęła  
Uchwała Nr 373/2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Zielonej Górze z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie: wydania opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Drezdenko dotyczącym udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag. 
Ad.6 
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy 
za 2011 rok – druk nr 174/12 (projekt stanowi załącznik nr 5 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 XXII/171/2012 w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania bud żetu miasta i gminy za 2011 rok (uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
Ad.7 
Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2011 rok – 
druk nr 175/12 (projekt stanowi załącznik nr 7 niniejszego protokołu). 
Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak w swoim imieniu a także w imieniu pracowników 
UM podziękował za uzyskanie absolutorium. 
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 XXII/172/2012 w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2011 rok (uchwała stanowi załącznik                   
nr 8 do niniejszego protokołu). 
Ad.8 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok – 
druk nr 176/12 (projekt stanowi załącznik nr 9 niniejszego protokołu). 
Skarbnik Gminy p. A.Lachwoicz przedstawiła zmiany do projektu uchwały, które 
stanowią załącznik nr 10 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 XXII/173/2012 w sprawie udzielenia 
zmiany uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok  (uchwała stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
Ad.9 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2012 – 2020 – druk nr 177/12 (projekt stanowi załącznik nr 12 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 XXII/173/2012 w sprawie zmiany 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2012 – 2020  
(uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 178/12 
(projekt stanowi załącznik nr 14 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 XXII/175/2012 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powi atu Strzelecko – 
Drezdeneckiego z bud żetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji 
konkursowych na dyrektorów szkół Gminy Drezdenko – druk nr 179/12 (projekt 
stanowi załącznik nr 16 niniejszego protokołu).   
Radni zaproponowali następujących przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji 
konkursowych na dyrektorów szkół Gminy Drezdenko: 

1. Włodzimierz Zarzyński 
2. Krzysztof Jaśków 
3. Krzysztof Siuda 

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wnioskował o zamknięcie listy kandydatów. 
Głosowanie w/s zamknięcia listy przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji 
konkursowych na dyrektorów szkół Gminy Drezdenko: „za” – 14, „przeciw” – 0, 
„wstrzym. się” – 0. 
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 XXII/176/2012 w sprawie 
desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do komi sji konkursowych na 
dyrektorów szkół Gminy Drezdenko  (uchwała stanowi załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SG05 – druk                          
nr 180/12 (projekt stanowi załącznik nr 18 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 XXII/177/2012 w sprawie przyj ęcia 
Statutu Celowego Zwi ązku Gmin SG05 (uchwała stanowi załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s przyjęcia Regulaminów z Miejsc Wykorzystywanych do Kąpieli           
w miejscowości Zagórze i Lubiewo znajdujących się w Gminie Drezdenko – druk                  
nr 181/12 (projekt stanowi załącznik nr 20 niniejszego protokołu).    
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przypomniał, że na wspólnej Komisji 
wprowadzono zmianę polegającą na wykreśleniu w załącznikach do projektu uchwały 
zapisu, który sugeruje że Organizatorem jest Rada Miejska w Drezdenku. 
Radny p. R. Świekatowski zaproponował następującą zmianę w załącznikach do 
projektu uchwały pkt 4 a): 
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a) „Zabrania się: 
• zakłócania spokoju, hałasowania, wszczynania fałszywych alarmów, 
• niszczenia roślinności, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,  
• zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej,  
• wprowadzania na teren rekreacyjny zwierząt i ich kąpieli – zakaz obowiązuje 

na terenie całego Jeziora Łubowo,  
• wykonywania skoków do wody ze sprzętu pływającego,…” 

Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany 
do projektu uchwały. 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXII/178/2012 w sprawie przyj ęcia 
Regulaminów z Miejsc Wykorzystywanych do K ąpieli w miejscowo ści Zagórze     
i Lubiewo znajduj ących si ę w Gminie Drezdenko (uchwała stanowi załącznik                   
nr 21 do niniejszego protokołu). 
Ad.14 
Radny p. J. Skrzypczyński poprosił Burmistrza, aby w miarach swoich możliwości 
ustalił czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zamykać w małych miejscowościach 
Sanepidy.  
Ad.15 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
   /-/ Adam Kołwzan 

 
 
 


