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

z dnia 18 pa ździernika 2012 roku 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dokonał otwarcia XXVII sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Wicestarostę Powiatu p. W. Pietruszaka, radnych powiatowych,           
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 15 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 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Jednocześnie zgodnie z ustaleniami 
zawartymi na Komisji Budżetowej poprosił o usunięcie z porządku obrad pkt. 5 
Informacja z realizacji zadań oświatowych.   
Ad. 3/Ad. 4 
Radny p. K. Jaśków wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. zapytał, kiedy wszyscy mieszkańcy będą mogli korzystać z darmowego 
internetu? 
Informatyk UM p. B. Głogowiec poinformował, że na dzień dzisiejszy 
technicznie wszystko jest gotowe. Pozostały do załatwienia sprawy formalno – 
prawne. Dodał, że z Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły dwa pisma 
wzajemnie się wykluczające i to opóźnia udostępnienie internetu dla 
wszystkich. W chwili obecnej wydawany jest sprzęt komputerowy dla osób 
objętych projektem.   

2. poinformował, że zauważył znaczącą ilość nieświecących lamp na Cmentarzu 
Komunalnym w Drezdenku.  
Z-ca Dyrektora PGKiM Sp. z o.o.p. L. Cabel poinformował, że zajmie się 
niniejszą sprawą.   

Z-ca Przewodniczącego RM p. W. Zarzyński wystąpił z następującymi interpelacjami: 
1. przypomniał, że na poprzedniej sesji zgłosił interpelację dotyczącą naprawy 

przepustu na drodze nr 181 przy obwodzie drogowym należącym do ZDW (od 
trzech miesięcy ustawione są tam pachołki utrudniające ruch). W związku z 
powyższym wystąpił z zapytaniem, jak została rozwiązana zgłoszona przez 
niego sprawa? 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że w tej sprawie w dniu 11.10.br 
wystosowano pismo do ZDW, na które nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.  

2. wystąpił z zapytaniem, czy to prawda, że w wodzie, którą spożywają 
mieszkańcy naszej Gminy, znajdują się pałeczki coli? 
Z-ca Dyrektora PGKiM Sp. z o.o.p. L. Cabel poinformował, że w wodzie nie 
ma bakterii coli. Dodał, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo z Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Drezdenku, która oceniła wodę 
pochodzącą z wodociągu publicznego, jako warunkowo przydatną do 
spożycia (pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Po analizie 
stwierdzono przekroczenia wartości: mętność, żelazo. Zapewnił, że PGKiM 
Sp. z o.o. podjęło natychmiastowe działania naprawcze.  
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Radny p. M. Czekajło wystąpił z następującymi interpelacjami: 
1. w imieniu mieszkańca p. M. Kowala, poprosił o pomoc w usunięciu drzewa – 

brzozy, znajdującego się na chodniku przy ul. Słonecznej. Drzewo to zagraża 
przechodniom.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że w chwili obecnej czekamy na  
decyzje Starostwa, która jest konsekwencją Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska.  

2. przypomniał, że zwracał się z prośbą do Burmistrza i sołtysów                                  
o poinformowanie mieszkańców sołectwa o umieszczaniu w widocznym 
miejscu numeru posesji. Obecny ich brak znacząco utrudnia dotarcie 
pogotowia ratunkowego do osób potrzebujących pomocy.   
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że oznaczenie swojej posesji 
numerem jest obowiązkiem właściciela. Gmina może tylko o takim obowiązku 
poinformować mieszkańców, co też uczyni.  

Radny p. M. Przewoźny wyraził swoje zastrzeżenia, co do sposobu parkowania 
pojazdów przy Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej. Znaczna część parkingu zajmowana 
jest przez pojazdy niezarejestrowane lub uszkodzone, natomiast brak jest miejsca 
dla osób korzystających z hali.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że na dzień dzisiejszy parking jest do 
użytku każdego. Jednak dyrektor hali ma pomysł na wprowadzenie parkingu 
płatnego. Doprowadzi to do tego, że będą egzekwowane należności od osób 
niekorzystających z hali. Sprawa pojazdów niezarejestrowanych zostanie zgłoszona 
odpowiednim służbom.  
Radny p. K., Chyba wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. poprosił redaktor naczelną o umieszczenie w Gazecie Drezdeneckiej 
informacji o tym, że PGKiM prowadzi również zbiórkę nietypowych odpadów                           
tj. zużytych opon. Uważa, że mieszkańcy nie zawsze wiedzą, co zrobić                         
z odpadami, których nie można wyrzucić do pojemników.  

2. wystąpił z zapytaniem, gdzie zainteresowny uzyska informacje na temat 
rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie uruchomienia żłobka?  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że zainteresowni tym tematem 
powinni zwrócić się do Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty, gdzie uzyskają 
wszytskie konieczne informacje.  

Mieszkanka Drezdenka p. G. Przygucka poprosiła w imieniu mieszkańców                                      
ul. Okrężnej o włączenie czterech niedziałających lamp przy nowo wybudowanej 
drodze (pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że problem był już zgłaszany. Ostatnie 
pismo do firmy ENEA zostało wysłane 10.10.br., na które nie wpłynęła odpowiedź.  
Ad. 5 
Projekt uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru – 
druk nr 201/12 (projekt stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokołu).   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przypomniał, że na Komisji Budżetowej do § 1 
ust. 1 została wprowadzona następująca poprawka: 
„§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Drezdenko 
w wysokości :  
1) przy sprzedaży z samochodów, ciągników z przyczepami do 3,5 ton - 

24,80zł …”.  
Radni nie wnieśli uwag. 
Radni, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęli w/w poprawk ę.  
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Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVII/198/2012 w 
sprawie ustalenia wysoko ści stawek opłaty targowej i zasad jej poboru wraz z  
poprawk ą (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
Ad. 6 
Projekt uchwały w/s zwolnień od podatku od nieruchomości – druk nr 202/12 (projekt 
stanowi załącznik nr 7 niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVII/199/2012 w 
sprawie zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści (uchwała stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu). 
Ad. 7 
Projekt uchwały w/s inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – druk                    
nr 203/12 (projekt stanowi załącznik nr 9 niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVII/200/2012 w 
sprawie inkasa podatku rolnego, le śnego i od nieruchomo ści (uchwała stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Projekt uchwały w/s opłaty miejscowej – druk nr 204/12 (projekt stanowi załącznik nr 
11 niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVII/201/2012 w 
sprawie opłaty miejscowej  (uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 9 
Projekt uchwały w/s wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 205/12 
(projekt stanowi załącznik nr 13 niniejszego protokołu).   
Przewodniczący Rady przypomniał, że na Komisjach została przyjęta propozycja 
zaokrąglenia proponowanych stawek podatku od nieruchomości do pełnych 
dziesiątek groszy w górę.  
Radni nie wnieśli uwag. 
Radni , w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęli w/w poprawk ę, dotycz ącą 
zaokr ąglenia proponowanych stawek podatku od nieruchomo ści do pełnych 
dziesi ątek groszy w gór ę.   
Przewodniczący Rady przypomniał również, że na Komisji Budżetowej do § 1 zostały 
wprowadzone następujące poprawki: 
„§ 1. Określa się na terenie gminy Drezdenko stawki podatku od nieruchomości 
w następującej wysokości:  

1. od gruntów:  
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 

4,50 zł od 1 ha powierzchni,  
Radni nie wnieśli uwag. 
Radni, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęli w/w poprawk ę.  
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4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 1 
„przeciwnych” oraz 1 „wstrzym. si ę” przyj ęli w/w poprawk ę. 
6) wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe) – 7,60 

zł od 1 m² powierzchni użytkowej;  
Radni nie wnieśli uwag. 
Radni, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęli w/w poprawk ę.  
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 5 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVII/202/2012 w 
sprawie wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści wraz z poprawkami 
(uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu 
zakładowi budżetowemu na rok 2013 – druk nr 206/12 (projekt stanowi załącznik                  
nr 15 niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVII/204/2012 w 
sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samo rządowemu zakładowi 
bud żetowemu na rok 2013   (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s nadania nazw ulicom w mieście Drezdenko – druk nr 207/12 
(projekt stanowi załącznik nr 17 niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVII/205/2012 w 
sprawie nadania nazw ulicom w mie ście Drezdenko (uchwała stanowi załącznik 
nr 18 do niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze 
przetargu – druk nr 208/12 (projekt stanowi załącznik nr 19 niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XXVII/206/2012 w 
sprawie zwolnienia z obowi ązku zbycia nieruchomo ści w drodze  przetargu 
(uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Radny p. R. Świekatowski odnosząc się do podniesionych przed momentem 
podatków, przypomniał, że Burmistrz na wczorajszych Komisjach zagwarantował 
radnym, iż będzie pomagał osobom w bardzo trudnej sytuacji finansowej oraz 
pracodawcą, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, żeby żaden mieszkaniec 
Drezdenka nie znalazł się z tego powodu bez pracy.  
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj zapewnił, że właśnie tak będzie.  
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Ad.14 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXVII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
     /-/ Adam Kołwzan 


