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

z dnia 29 sierpnia 2012 roku 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dokonał otwarcia XXIV sesji Rady 
Miejskiej. Powitał radnych powiatowych, Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka, Z-
cę Burmistrza p. A. Kozubaja, 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 13 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 XXIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 
2. Przedstawienie porządku obrad. Wnioski do porządku.  
3. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. 
4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.  
5. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 

rok – druk nr 188/12.   
6. Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2012 – 2020 – druk nr 189/12.   
7. Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubiatów – druk nr 190/12.   
8. Projekt uchwały w/s wykonywania przez gminę Drezdenko działalności w 

zakresie telekomunikacji – druk nr 191/12.   
9. Zmiana planu pracy Rady Miejskiej. 
10. Wolne wnioski.  
11. Wydanie opinii w sprawie uznania za ochronne lasów o pow. około 11429 ha 

będących w zarządzie Nadleśnictwa Smolarz  (materiał do wglądu w Biurze 
Rady). 

12. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Ad. 3/Ad.4 
Radni nie wnieśli uwag.  
Ad. 5 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok – 
druk nr 188/12 (projekt stanowi załącznik nr 2 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 XXIV/185/2012 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok (uchwała stanowi załącznik nr 
3 do niniejszego protokołu). 
Ad. 6 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2012 – 2020 – druk nr 189/12 (projekt stanowi załącznik nr 4 niniejszego 
protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag.  
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Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXIV/186/2012 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  lata 2012 – 2020 
(uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
Ad.7 
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Lubiatów – druk nr 190/12 (projekt stanowi załącznik nr 6 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 XXIV/187/2012 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  miejscowo ści 
Lubiatów (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Projekt uchwały w/s wykonywania przez gminę Drezdenko działalności w zakresie 
telekomunikacji – druk nr 191/12 (projekt stanowi załącznik nr 8 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 XXIV/187/2012 w sprawie 
wykonywania przez gmin ę Drezdenko działalno ści w zakresie telekomunikacji 
(uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
Ad. 9 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan w związku z faktem, iż wyczerpały się pomysły 
na zorganizowanie sesji poświęconej kulturze zaproponował wykreślenie z miesiąca 
września niniejszego tematu z planu pracy RM.    
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych jednogło śnie przyj ęła zmian ę do plany 
pracy Rady Miejskiej na 2012 rok (plan pracy RM po zmianach stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu).  
Ad. 10 
Radny p. W. Sapór zapytał Burmistrza o sytuację w spółce PGKiM w związku z 
nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu udziałowców, w którym większość udziałów 
posiada Gmina Drezdenko. 
Burmistrz poinformował, że przed sesją brał udział w zebraniu, na którym podjęto 
uchwały prowadzące do: odwołania członków Zarządu, powołania jednoosobowego 
składu Zarządu, na prezesa Zarządu powołano p. Leszka Jaśkowa. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach sesji RM do momentu przybycia 
przedstawicieli Nadleśnictwa Smolarz w Kleśnie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie.  
Ad. 11 
Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie 
poinformował, że działają na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o 
lasach oraz rozporządzenia Minisrea Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich 
gospodarki leśnej. Gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie planu 
urządzenia lasu zatwierdzonego przez odpowiedniego Ministra ds. Środowiska. Plan 
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urządzenia lasu jest sporządzany dla danego Nadleśnictwa raz na 10 lat w oparciu o 
instrukcję urządzenia lasu. W związku z przygotowywaniem projektu planu 
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Smolarz postanowiono wnioskować do Ministra 
Środowiska o ponowne uznanie lasów za ochronne.   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że Nadleśnictwo Smolarz prosi o 
opinię w sprawie uznania za ochronne lasów o pow. około 11429 ha. W związku z 
powyższym wystąpił z zapytaniem jaka jest ogólna powierzchnia lasów w 
Nadleśnictwie? 
Przedstawiciel Nadleśnictwa Smolarz p. S. Kaźmierczak poinformował, że całe 
Nadleśnictwo Smolarz ma około 19300 ha powierzchni leśnej, z czego na miasto i 
Gminę Drezdenko przypada około 10400 ha. Na terenie Gminy Drezdenko miałoby 
zostać uznane za ochronne około 10100 ha.  
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z zapytaniem, jakie korzyści z tego tytułu  będzie 
miało Nadleśnictwo Smolarz? 
Przedstawiciel Nadleśnictwa Smolarz p. S. Kaźmierczak poinformował, że oprócz 
tego iż Nadleśnictwo będzie odprowadzało mniej podatków do poszczególnych 
Gmin, nie ma takiej rzeczy która byłaby na jego korzyść.   
Radny p. W. Zarzyński wystąpił z zapytaniem jaki wpływ na podjęcie decyzji będzie 
miało to jak radni zagłosują? 
Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie 
poinformował, że decyzję w tym zakresie podejmuje Minister Środowiska. Bierze on  
pod uwagę decyzje Rady Gmin zawierające mocne argumenty podjęcia takich a nie 
innych decyzji.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj wystąpił z zapytaniem czy decyzje zostaną podjęte już 
w tym roku, czy nasz skutek finansowy będzie dotyczył bieżącego budżetu Gminy? 
Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie 
poinformował, że ze względów formalnych, które długo trwają nie będzie to miało 
skutków finansowych w przyszłym roku.  
Radni prowadzili dyskusje z przedstawicielami Nadleśnictwa Smolarz w Kleśnie oraz 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 
Po dyskusji i  wysłuchaniu wyjaśnień Rada Miejska w Drezdenku, w obecno ści              
11 radnych  – 10 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych”  oraz 1 „wstrzym. si ę” 
wydała negatywn ą opini ę w sprawie uznania za ochronne lasów o pow. około 
11429ha, będących w zarz ądzie Nadle śnictwa Smolarz (Opinia nr 5.2012 z dnia 
29 sierpnia 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).   
Ad.12 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXIV sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  
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