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

z dnia 27 wrze śnia 2012 roku 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dokonał otwarcia XXVI 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.  
Jednocześnie pogratulował przejęcia obowiązku służbowego na stanowisku 
komendanta Komisariatu Policji panu Andrzejowi Mironowi.  
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, który 
kształtuje się następująco: 
1. Otwarcie obrad XXVI 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. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r. 
6. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok 

– druk nr 194/12.   
7. Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko 

na lata 2012 – 2020 – druk nr 195/12.   
8. Projekt uchwały w/s określenia zasad udzielania  dotacji z budżetu Gminy 

Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 196/12.   

9. Projekt uchwały w/s zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2012 - 2013 – druk nr 197/12.   

10. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości  Drezdenko – druk nr 198/12.   

11. Projekt uchwały w/s podziału Gminy Drezdenko na stałe okręgi wyborcze – druk 
nr 199/12.   

12. Projekt uchwały w/s zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XVII/117/07 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zasad najmu lokali 
użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko – druk nr 200/12.   

13. Wolne wnioski.  
14. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Ad. 3/Ad.4 
Radny p. M. Czekajło wystapił z następującymi interpelacjami: 

1. poinformował, że na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Puławskiego                      
w sygnalizacji świetlnej została pozrywana sygnalizacja dźwiękowa dla osób 
niewidomych. 

2. poinformował, że część oświetlenia parkingu przy os. Piłsudskiego została 
uszkodzona. 
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3. poinformował, że budynek znajdujący się na stadionie miejskim jest w bardzo 
złym stanie technicznym.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak przyznał rację, że budynek jest mocno 
zdekapitalizowany. Budynek został zabezpieczony na tyle, że nie przecieka 
dach. Była w tej kwestii rozpatrywana propozycja, aby przekazać ten obiekt                   
w ręce przedsiębiorcy, który by zagospodarował i uruchomił tam jakąś bazę. 
Dodał, że gdy pojawi się taka możliwość to rozwiąże zaistniały problem.   

4. poinformował że jest utrudniony dojazd samochodami uprzywilejowanymi do 
bloków przy ul. Mickiewicza. 

5. zgłosił brak oświetlenia od skrzyżowania ul. Żeromskiego                                  
do ul. Poniatowskiego (na wysokości byłego Elektrometu)   

6. zgłosił zwisającą gałąź znajdującą się w m. Grotów przy drodze na 
Międzychód. 

7. poinformował, że na os. Leśnym (zjeźdzając od strony os. Leśnego z górki w 
kierunku Nadleśnictwa Smolarz) oraz przy wjeździe do samego Nadleśnictwa 
Smolarz znajdują się zniszczone po ostatnich burzach i deszczach  pobocza. 

Radny p. W. Sapór zgłosił częsty brak oświetlenia na ul. I Brygady i Sienkiewicza. 
Radny p. W. Zarzyński poprosił o interwencję w ZDW w sprawie zniszczonej  drogi 
przy byłej Przetwórni Owocowo – Warzywnej.  
Radny p. R. Świekatowski poprosił o interwencję w ZDW w sprawie remontu drogi w 
St. Bielicach.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że ma gwarancję z ZDW, iż w 
tym roku zostaną wykonane prace remontowe na tej drodze.   
Radna p. K. Czerwińska zgłosiła, że na niedawno remontowanej drodze w Lipnie są 
liczne pęknięcia.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w ramach gwarancji zostaną 
usunięte niniejsze usterki drogi.  
Radny p. J. Skrzypczyński zgłosił wniosek, aby w budżecie na 2013 zapezpieczyć 
środki na profesjonalny system obsługi sesji.  
Przewodniczący rady p. A. Kołwzan poinformował, że w imieniu rady zgłosi niniejszy 
wniosek do budżetu.  
Sołtys wsi Lubiatów zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie ograniczenia 
tonażu na drodze Sowia Góra – Gościm.  
Radny p. K. Chyba poprosił Komendanta Policji by uczulił swoje patrole aby przy 
drodze dojazdowej do Orlika było przestrzegane prawo drogowe.  
Radna p. W. Ziętek wystąpiła z zastepującymi interpelacjami: 

1. poprosiła o wprowadzenie ograniczenia prędkości na ul. Lema, gdyż po 
remoncie odbywają się tam wyścigi samochodowe. Dodatkowo w pobliżu jest 
szkoła i przemieszcza się tam duża ilość dzieci, co stwarza 
niebezpieczeństwo dla nich.  

2. poinformowała, że ul. Rzemieśnicza jest w bardzo złym stanie technicznym.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że droga w ramach 
posiadanych środków zostanie naprawiona.  

Radny p. K. Siuda poinformował, że niedawno wykonane odwodnienie na 
skrzyżowaniu w Gościmiu jest nieprawidłowo zrobione. Po każdym deszczu stoi 
woda.  
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W pozostałych przypadkach Burmistrz Drezdenka poinformował, że traktuje niniejsze 
interpelacje jako postulaty, które zostaną przekaze służbom odpowiedzialnym za 
dany problem.  
Ad. 5 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok – 
druk nr 194/12 (projekt stanowi załącznik nr 2 niniejszego protokołu).   
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 XXVI/191/2012 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 195/12 (projekt stanowi załącznik nr 4 niniejszego 
protokołu).   
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 XXVI/192/2012 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 ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu 
gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 196/12 (projekt stanowi załącznik 
nr 6 niniejszego protokołu).   
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 XXVI/193/2012 ustalenia zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej z bud żetu gminy Drezdenko na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków   (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
Ad.7 
Projekt uchwały w/s zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2012-2013  – druk nr 197/12 (projekt stanowi załącznik nr 8 niniejszego 
protokołu).   
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 XXVI/194/2012 w sprawie zmiany 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na la ta 2012-2013 (uchwała 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko – druk nr 198/12 
(projekt stanowi załącznik nr 10 niniejszego protokołu).   
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVI/195/2012 w sprawie 
przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowo ści Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu). 
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Ad. 9 
Projekt uchwały w/s podziału Gminy Drezdenko na stałe okręgi wyborcze  – druk               
nr 199/12 (projekt stanowi załącznik nr 12 niniejszego protokołu).   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że na współnym posiedzeniu 
Komisji została wprowadzona zmiana do niniejszego projektu polegająca na podziale 
ulicy Niepodległości zgodnie z przynależnością do parafii.  
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 XXVI/196/2012 w sprawie podziału 
Gminy Drezdenko na stałe okr ęgi wyborcze wraz ze zmian ą (uchwała stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XVII/117/07 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zasad najmu lokali 
użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko – druk nr 200/12 
(projekt stanowi załącznik nr 14 niniejszego protokołu).   
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 XXVI/197/2012 w sprawie zmiany 
załącznika nr 1 do uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskie j w Drezdenku z dnia 21 
grudnia 2007 roku w sprawie zasad najmu lokali u żytkowych poło żonych                  
na terenie miasta i gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 15                          
do niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali informację                    
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, która stanowi załącznik                   
nr 16 do niniejszego protokołu. Jednocześnie dodał, że wpłynęła również pozytywna 
opinia RIO w Zielonej Górze o informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta i 
Gminy Drezdenko za I półrocze 2012r., która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Ad. 12 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że do p. Redaktor Naczelnej 
Gazety Drezdeneckiej zwróciło się Stowarzyszenie Gimnazjalne Centrum Projektowe 
Gimp@sje z wnioskiem w sprawie opublikowania w Gazecie Drezdeneckiej trzech 
artykułów o kolejnych etapach realizacji swojego projektu „Z wyobraźni powołać do 
istnienia”.  Dodał, że zgodnie z uchwałą w sprawie wydawania Gazety Drezdeneckiej 
Rada Miejska musi zaopiniować niniejszy wniosek (wniosek Stowarzyszenia 
Gimnazjalne Centrum Projektowe Gimp@sje stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
prodokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie zaopiniowała pozytywnie 
wniosek Stowarzyszenia Gimnazjalne Centrum Projekto we Gimp@sje w 
sprawie opublikowania w Gazecie Drezdeneckiej trzec h artykułów o kolejnych 
etapach realizacji projektu „Z wyobra źni powoła ć do istnienia” (Opinia Nr 
7.2012 rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 wrzesnia 2012 roku stanowi załącznik 
nr 19 do niniejszego prodokołu).  
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Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło 
pismo Nadnoteckiego Towarzystwa Kultury, Stowarzyszenia Miłośników Muzyki 
Organowej i Kameralnej „Sauerianum” w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie 
na budynku ratusza tablicy pamiatkowej poświęconej pamięci dr Stanisława 
Talarczyka (pismo stanowi załacznik nr 20 do niniejszego protokołu).  
Radni po dyskusji uznali, iż budynek ratusza jest własnością Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Kraj. i do niego należy podjęcie decyzji w tej sprawie. W związku                     
z powyższym niniejsze pismo zostanie skierowane do Starostwa Powiatowego                       
w Strzelcach Kraj. 
Ad.13 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXVI sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 
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