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Protokół Nr XXXV.2013 

z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 24 kwietnia 2013 roku 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dokonał otwarcia XXXV sesji Rady 

Miejskiej. Powitał Z–cę Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. p. T. Kałuziak, 

Kierownika filii Urzędu Pracy w Drezdenku p. A. Jackowską, radnych (lista obecności 

radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), Burmistrza Drezdenka  

p. M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza p. A. Kozubaja, Sekretarza Gminy p. B. Rerusa, 

zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1a do protokołu), sołtysów 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1b do 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 zapytał czy są wnioski 

do porządku. 

Radny W. Sapór poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki 

Społecznej Rady Miejskiej w Drezdenku na swoim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła 

wniosek o przyznanie nagrody kulturalnej Drezdenka Redaktor Naczelnej Gazety 

Drezdeneckiej p. Sylwii Czyczyro. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o 

włączenie do porządku obrad punktu: 

„Głosowanie nad wnioskiem Komisji Oświaty Sportu, Kultury i Opieki 

Społecznej w sprawie przyznania Nagrody Kulturalnej Drezdenka.” 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan zaproponował, aby punkt ten 

wprowadzić jako punkt 19 przed punktem „wolne wnioski”. Jednocześnie 

zaproponował, aby punkt 17 tj. projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za 

1 m3 dostarczanej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków dla  gospodarstw domowych 

na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 303/13 przełożyć jako punkt 9 po projekcie 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe – zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Drezdenko na okres od 

1 czerwca 2013r. do 31 maja 2014r. – druk nr 294/13. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad 

wraz ze zmianami.  

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku p. A. Kołwzan poinformował, że na 

wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, które odbyły się bezpośrednio przed 

sesją, była możliwość przedyskutowania tematu dotyczącego oceny zasobów 

pomocy społecznej w Gminie Drezdenko, na podstawie otrzymanych wcześniej 
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materiałów (materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Wobec braku 

pytań do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku p. W. Kantor- 

Kapiczak Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. 4 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich  

p. T. Kałuziak przedstawił informację o stanie bezrobocia w mieście i gminie 

Drezdenko, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich  

p. T. Kałuziak w swojej wypowiedzi, podkreślił, że Powiatowy Urząd Pracy nie tworzy 

miejsc pracy a zadaniem PUP jest jedynie łagodzenie skutków bezrobocia. Zastępca 

Dyrektora zauważył, że trudna sytuacja w gospodarce wynika z tego, że 

przedsiębiorcy nie rozwijają się i zbyt mało inwestują . Powiedział, że Urząd pracy 

zajmuje się pozyskiwaniem pieniędzy na łagodzenie skutków bezrobocia  

i praktycznie jest tak, że 30-40% to budżet urzędu a 60% pozyskiwane jest   

z różnych programów. Podkreślił, że w 2010 roku na pomoc bezrobotnym  

i przedsiębiorcom urząd dysponował kwotą 16 mln. zł., za ubiegły rok było to prawie  

8 mln. zł., natomiast w na chwilę obecną jest już zadysponowane 8,2 mln. zł.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Strzelcach Krajeńskich p. T. Kałuziak powiedział, że chętnie odpowie na zadane 

mu pytania. 

1. Radny H. Majzlik powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią Dyrektora PUP. 

Uważa, że przedsiębiorcy się rozwijają tylko nie mają odpowiednio wyszkolonych 

pracowników. Podkreślił, że pracownicy skierowani z urzędu pracy nie nadają się 

do pracy, ponieważ po 2 tygodniach idą na zwolnienie lekarskie. 

2. Radny K. Chyba zapytał o dziedziny gospodarki, które są najczęściej 

dofinansowywane, jeśli chodzi o założenie własnej działalności gospodarczej. 

3. Radny W. Sapór zapytał czy urząd pracy przeprowadza rozeznanie jakie zawody 

są najbardziej pożądane na rynku pracy.  

Ad. 1 Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich  

p. T. Kałuziak powiedział, że w naszej konstytucji nie ma przymusu pracy i jeśli ktoś 

nie chce pracować to nie będzie i nic go do tego nie zmusi. Podkreślił, że jeśli 

pracodawca złoży zapotrzebowanie na pracowników i zapewni, że ich zatrudni, to 

urząd pracy takich ludzi wyszkoli, obecnie szkolenia są prowadzone po to, aby 

wyszkolony pracownik ukończył kurs i pracował u pracodawcy jako fachowiec.  

Ad.2 Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich  

p. T. Kałuziak powiedział, że w PUP nie ma żadnej segregacji, jeśli chodzi  

o przyznawane dofinansowania do podejmowania działalności gospodarczej. Każdy 

odpowiednio wypełniony wniosek jest rozpatrywany. 

Ad.3 Radny R. Świekatowski powiedział, że jeśli chodzi o szkolnictwo 

ponadgimnazjalne na naszym terenie, to składa się ono z 3 profili: 

1.Ogólnokształcące, które odbywa się na zasadzie daleko idącej współpracy z 
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Powiatowym Urzędem Pracy, poprzez pełne badanie predyspozycji każdego ucznia 

przez doradcę zawodowego. 

2. Zawód technikalny, którego ilość w Drezdenku jest ograniczona z wielu różnych 

powodów, natomiast szkoła podejmuje wszelkie działania, które są działaniami 

rynkowymi, czyli nie ma sytuacji takich, w których w ciemno otwierany jest jakiś 

kierunek, wiedząc o tym, że mamy ogromną ilość bezrobotnych. Pan R. 

Świekatowski zapewnił, że do Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. wystosowane zostało 

pismo z zapytaniem jak wygląda sytuacja w grupie bezrobotnych i dopiero na 

podstawie odpowiedzi z PUP podejmowane zostały rozmowy z organem 

prowadzącym na temat otwarcia kierunku – technik hotelarstwa i technik 

budownictwa. 

3. Szkolnictwo zawodowe w szkole ponadgimnazjalnej w Drezdenku opiera się na 

oddziaływaniu rynku pracy, przede wszystkim rzemieślników, gdyż to oni składają 

zapotrzebowanie, przyjmują młodocianego pracownika i potem kierują go na zwykłe 

kształcenie ogólnokształcące – lokalni pracodawcy decydują o tym jak wygląda 

kształcenie zawodowe na naszym terenie. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że: 

1. Wpłynęło pismo Burmistrza Drezdenka adresowane do Komisariatu Policji  

w Drezdenku w sprawie wzmożenia kontroli w zakresie zanieczyszczeń psimi 

odchodami (pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu i jest 

dostępne w Biurze Rady). 

2. Wpłynęła odmowna odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 

interpelacji Radnego K. Jaśków dotycząca przesunięcia znaku przy ul. 

Poznańskiej (pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu i jest 

dostępne w Biurze Rady). 

3. Wpłynęła informacja o przekazaniu do administratora słupów oświetleniowych 

sprawy uszkodzeń oświetlenia ulicznego, które były zgłaszane na poprzednim 

posiedzeniu Rady Miejskiej (pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu i jest dostępne w Biurze Rady). 

4. Wpłynęła informacja z Zarządu Dróg Wojewódzkich, Dyrektor ZDW  

H. Napierała, zgodnie z obietnicą przedłożył zestawienie wydatków 

poniesionych przez ZDW na inwestycje drogowe w latach 1999-2013, które 

jest do wglądu w Biurze Rady (pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu i jest dostępne w Biurze Rady). 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan, w związku ze zbliżającym się 

Świętem Konstytucji 3 Maja, poprosił o uczestnictwo jednej Pani Sołtys  

w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Drezdenku. 

Interpelacje radnych i sołtysów: 
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Radny M. Czekajło:  

1. Prośba o naprawę kratek ściekowych, z których najprawdopodobniej zostały 

skradzione osłony żeliwne na moście przy Starej Noteci w okolicach parku -  

ul. Kościuszki. 

2. Sprawa chodnika przy ul. Piłsudskiego, zaczynając od lecznicy, który po  

każdym większym deszczu wygląda jak ogromna kałuża. 

Radny J. Skrzypczyński: 

1. Dodał do interpelacji Radnego M. Czekajło, że na ul. Piłsudskiego 

naprzeciwko przychodni lekarza rodzinnego na chodniku jest dziurawa 

studzienka. 

Radna W. Ziętek: 

1. Pytanie o remont i odbiór ulicy Chełm Drezdenecki, równana została ta część 

drogi, która była w dobrym stanie technicznym, natomiast ta część, która była 

w fatalnym stanie do tej pory nie jest naprawiona. 

Radny W. Kupczak: 

1. Prośba o monit do ZDW w sprawie łatania nawierzchni drogi nr 158 od Osowa 

do Goszczanowa. 

2.  Problem studzienki kanalizacyjnej w Trzebiczu na ulicy Poznańskiej, która 

pod wpływem ciężaru najeżdżających na nią samochodów, przemieszcza się 

stwarzając zagrożenie. 

3. Prośba  o wyrównanie nawierzchni ulic Kowalskiej, Nadrzecznej i Poprzecznej, 

w Trzebiczu. 

Radny K. Siuda: 

1. Prośba o monit do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich o remont 

nawierzchni drogi Gościm – Sowia Góra. 

Radny K. Jaśków: 

1. Prośba o renowację pomnika Tadeusza Kościuszki. 

Radny W. Sapór: 

1. Pytanie o postęp prac w Zgromadzeniu Związku Gmin SG05 w związku  

z ustawą śmieciową. 

Radny M. Przewoźny: 

1. Prośba o sprostowanie informacji, że rodzice dzieci dojeżdżających do 

Gimnazjum nr 1 z Trzebicza mają ponosić koszt dojazdu do szkoły, ze 

względu na fakt, że ich obwodem szkolnym jest Gimnazjum nr 2. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Pytanie o zapisane w projekcie budżetu a nie ujęte w budżecie pieniądze na 

klimatyzację w sali wiejskiej w Lipnie. 

Radny J. Skrzypczyński: 

1. Informacja dotycząca ambulatoryjnej obsługi pacjentów Szpitala Powiatowego 

w Drezdenku – od godz. 18:00 do godz. 24.00 izba przyjęć jest oblężona, 

lekarz dyżurujący nie ma czasu dla pacjentów z oddziału, tylko przyjmuje 

ambulatoryjnie. Pacjenci ambulatoryjni otrzymują informację, że w nagłych 

przypadkach mają udać się do Strzelec Kraj., gdyż tam przyjmuje lekarz 
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pierwszego kontraktu udzielający pomocy. Prośba lekarzy pracujących  

w naszym szpitalu, aby od godz. 18.00 do 24.00, ktoś poza lekarzem 

dyżurnym przyjmował pacjentów ambulatoryjnych. 

Sołtys wsi Lubiatów p. D. Saj: 

1. Prośba w związku z zbliżającym się sezonem letnim, o uczulenie Policji w 

Drezdenku, aby reagowała na wezwania przybywając od razu na interwencję, 

a nie po kilku godzinach albo na drugi dzień. 

Radny R. Świekatowski: 

1. Propozycja organizacji akcji edukacyjnej pod nazwą „Posprzątaj po swoim 

pupilu”, której zadaniem będzie przekonanie właścicieli do sprzątania po 

swoich zwierzętach. Inspiracją do pomysłu była akcja obywatelska 

mieszkańca ulicy Poznańskiej, który oplakatował swoją posesję zdjęciami 

psów z hasłem „Posprzątaj po swoim pupilu”. 

2. Pytanie o stan zabezpieczenia budynku na skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi  

i Pierwszej Brygady. 

3. Pytanie o możliwość częstszego zaangażowania CIS-u do porządkowania 

placów zieleni przy drogach wojewódzkich. 

4. Prośba o wystosowanie pism obligujących właścicieli niezagospodarowanych 

działek na terenie Drezdenka, do posprzątania swoich terenów, które często 

zasypywane są różnego rodzaju śmieciami. 

Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan ogłosił 10 min przerwy w obradach sesji RM. 

 

Ad. 6 

Po przerwie na salę nie wróciła radna W. Ziętek, na sali obecnie 13 radnych 

Odpowiedzi na interpelacje radnych i sołtysów udzielił Burmistrz Drezdenka p. Maciej 

Pietruszak 

Radny M. Czekajło: 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że jeśli chodzi o most przy ulicy Kościuszki  

i ul. Piłsudskiego to sprawa zostanie zgłoszona do Rejonu Dróg Wojewódzkich, 

natomiast dziura po studzience przy przychodni lekarza rodzinnego została już 

usunięta. 

Radny W. Kupczak: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że jeśli chodzi o ulicę Poznańską  

w Trzebiczu, to w dalszym ciągu trwają monity do wykonawcy, aby studzienka ta 

naprawiona została w ramach gwarancji. 

2. Naprawy ulic Kowalskiej, Poprzecznej i Nadrzecznej będą realizowane w miarę 

możliwości w ramach remontów bieżących. 

Radny K. Siuda: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że z informacji uzyskanych od Starosty 

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego droga Sowia Góra – Gościm ma być 

naprawiana poprzez łatanie powierzchni drogowej w najbliższym czasie. 

Radny K. Jaśków: 
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1. Burmistrz Drezdenka zgodził się z interpelacją radnego K. Jaśkowa w sprawie 

renowacji pomnika Tadeusza Kościuszki.  

Radny W. Sapór: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że Celowy Związek Gmin SGO5 rozpoczął 

swoją działalność, został wybrany kierownik, który w między czasie zrezygnował 

 z pełnienia funkcji i obecnie kierownikiem biura jest p. Mirosław Tokarek. 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że stawki uchwalone przez związek wynoszą 

odpowiednio za segregowane 12,30 zł i niesegregowane 18,00 zł.  

Radny J. Skrzypczyński: 

1. Radny M. Czekajło powiedział, że jeśli chodzi o zapewnienie opieki 

ambulatoryjnej to Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku powinien złożyć 

apel do NFZ a Rada Miejska może go tylko poprzeć. 

Sołtys wsi Lubiatów: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że jeśli chodzi o zdarzenia w Lubiatowie to 

problem zgłoszony zostanie Komendantowi Komisariatu Policji w Drezdenku.  

Radny M. Przewoźny: 

1. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak oświadczył, że rodzice dzieci 

dojeżdżających z Trzebicza do Gimnazjum nr 1 absolutnie nie będą płacić za 

dowozy dzieci do szkoły. 

Radny R. Świekatowski; 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że jeśli chodzi o budynek przy skrzyżowaniu ulic 

Piotra Skargi i Pierwszej Brygady  jest to budynek prywatny z nieuregulowaną 

masą spadkową. Jeśli stan budynku zagraża bezpieczeństwu to kontrola leży w 

gestii Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, 

że w tej sprawie do PNB zostanie skierowane pismo. 

2. Burmistrz Drezdenka zgodził się w pełni z radnym R. Świekatowskim, że wygląd 

dróg wojewódzkich w naszym mieście jest fatalny z tym, że bezpośrednim 

realizatorem, który zajmuje się min. czystością, utrzymaniem zieleni w pasie dróg 

wojewódzkich jest rejon dróg wojewódzkich. Burmistrz Drezdenka podkreślił, że  

w czasie ostatniej wizyty Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich p. H. Napierała 

poruszał ten temat. CIS może doraźnie wspomóc, natomiast realizuje on zadania 

gminy i ma wystarczająco dużo pracy w naszych rejonach. Burmistrz Drezdenka 

zadeklarował, że ponowna interwencja pisemna w tej sprawie będzie miała 

miejsce,  ale nie wiadomo jaki przyniesie skutek. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przypomniał, że nad wszystkimi 

uchwałami radni dyskutowali na komisjach. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Drezdenko – druk 293/13 - (projekt stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/284/2013 w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).  

 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Drezdenko na okres od 

1 czerwca 2013r. do 31 maja 2014r. – druk nr 294/13 (projekt stanowi załącznik nr 

10 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 0 głosami „za”, przy 13 „przeciwnych” 

oraz 1 „wstrzym. się” odrzuciła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 

na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 

terenie miasta i gminy Drezdenko na okres od 1 czerwca 2013r. do 31 maja 

2014r.  

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za 1 m3 dostarczanej wody i 1m3 

odprowadzanych ścieków dla  gospodarstw domowych na terenie Gminy Drezdenko 

– druk nr 303/13.  (projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/285/2013 w sprawie ustalenia 

dopłat do cen za 1 m3 dostarczanej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków dla  

gospodarstw domowych na terenie Gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).  

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował obecnych na sali sołtysów, że 

proponowana cena wody i ścieków ma wzrosnąć w sumie z 7,19 zł. za 1 m3 do 8,54 

zł. za 1 m3. Mimo, iż Rada Miejska w Drezdenku odrzuciła projekt uchwały sprawie 

zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków na terenie miasta i gminy Drezdenko na okres od 1 czerwca 2013r. do 31 

maja 2014r. to proponowane przez PGKiM ceny wejdą w życie od połowy br. Spółka 

przedstawiła nową kalkulację cen za odprowadzanie wody i ścieków ustaloną na 

podstawie nowej kalkulacji, którą była zobowiązana przedstawić na podstawie 

obowiązujących przepisów. Burmistrz Drezdenka zaproponował, ze względu na 

aspekt społeczny oraz między innymi wchodzącą w życie ustawę śmieciową, która 

również obciąży mieszkańców, podejmowany projekt uchwały mówiący o dopłacie 

gminy do  1m3 wody i odprowadzanych ścieków z łącznej kwoty podwyżki – 1,35zł. 

gmina dopłaci 0,72 zł., natomiast mieszkańcy z podwyżki za 1 m3  będą płacili 0,63 

zł. Burmistrz Drezdenka wyraził nadzieję, że takie rozwiązanie będzie mniej dotkliwe 

dla mieszkańców. 
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Radny J. Skrzypczyński dodał, że dopłaty do wody i ścieków będą miały miejsce 

tylko dla gospodarstw domowych, natomiast dla przedsiębiorstw dopłat nie będzie. 

Salę opuścił radny K. Chyba – na sali obecnie 13 radnych 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 

295/13 (projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/286/2013 w sprawie wysokości 

i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Gminy Drezdenko(uchwała stanowi załącznik nr 23 do 

niniejszego protokołu).  

 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania – druk nr 296/13 (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/287/2013 w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy 

Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  

 (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria 

przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których  organem prowadzącym jest 

Gmina Drezdenko – druk nr 297/13 (projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/288/2013 w sprawie przyjęcia 

regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 

ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko  

(uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu).  

 



str. 9 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli 

realizujących etat łączony – druk nr 298/13 (projekt stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/289/2013 w sprawie ustalenia 

tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony  (uchwała 

stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).  

 

Ad.14 

Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Grzegorza Rogielskiego 

na działalność Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – druk nr 299/13 (projekt 

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 2 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/290/2013 w sprawie 

rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Grzegorza Rogielskiego na działalność 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 27 do 

niniejszego protokołu).  

 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Sylwestra 

Różańskiego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku – druk nr 

300/13 (projekt stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 2 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/291/2013 w sprawie 

rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Sylwestra Różańskiego na działalność 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 28 do 

niniejszego protokołu).  

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendium 

edukacyjnego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych – druk nr 301/13 (projekt stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/292/2013 w sprawie zasad 

 i trybu przyznawania i cofania stypendium edukacyjnego za wyniki w nauce 

 i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych (uchwała stanowi 

załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).  
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Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIV/280/2013 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 27 marca 2013 r.  w sprawie emisji obligacji Gminy Drezdenko 

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk nr 302/13 (projekt 

stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/293/2013 w sprawie zmiany do 

uchwały Nr XXXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013 r.  

w sprawie emisji obligacji Gminy Drezdenko oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu (uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 

protokołu).  

 

Ad.18 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 

rok  - druk nr 304/13 (projekt stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zaproponowane 

przeniesienia wydatków majątkowych przeznaczy się na: 

1.  Koszty nowego zadania „Wykonanie i montaż szafek ZKP przy ul. Plac Wolności 

w Drezdenku" w wysokości 5.000,- zł 

2. Koszty zadania "Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych  

i starszych mieszkańców Goszczanowca" - 4.500,-zł 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXV/294/2013 w sprawie  zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok  (uchwała stanowi załącznik 

nr 31 do niniejszego protokołu).  

 
Ad.19 
Radny W. Sapór poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki 
Społecznej Rady Miejskiej w Drezdenku jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 
kandydaturę p. Sylwii Czyczyro do Nagrody Kulturalnej Drezdenka. Wyjaśnił, że 
wymogiem jest, aby jednocześnie taki wniosek przyjęła Rada Miejska. Jednocześnie 
zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Drezdenku o przyjęcie kandydatury p. Sylwii 
Czyczyro do Nagrody Kulturalnej Drezdenka.  
Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” przyjęła kandydaturę p. Sylwii Czyczyro do Nagrody 

Kulturalnej Drezdenka. 

 

Ad. 20  

Przewodniczący Rady Miejskie A. Kołwzan wstępnie zaproponował po konsultacji  

z Burmistrzem Drezdenka p. M. Pietruszakiem, aby kolejna sesja Rady Miejskiej  

w Drezdenku odbyła się 28 maja 2013r. 

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,4997,uchwala-nr-xxxiv-276-2013-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-27-marca-2013-r-w-sprawie-przystapienia-gminy-drezdenko-do-stowarzyszenia-drezdenecki-uniwersytet-trzeciego-wieku-w-drezdenku-jako-czlonek-wspierajacy.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,4997,uchwala-nr-xxxiv-276-2013-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-27-marca-2013-r-w-sprawie-przystapienia-gminy-drezdenko-do-stowarzyszenia-drezdenecki-uniwersytet-trzeciego-wieku-w-drezdenku-jako-czlonek-wspierajacy.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,4997,uchwala-nr-xxxiv-276-2013-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-27-marca-2013-r-w-sprawie-przystapienia-gminy-drezdenko-do-stowarzyszenia-drezdenecki-uniwersytet-trzeciego-wieku-w-drezdenku-jako-czlonek-wspierajacy.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,4997,uchwala-nr-xxxiv-276-2013-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-27-marca-2013-r-w-sprawie-przystapienia-gminy-drezdenko-do-stowarzyszenia-drezdenecki-uniwersytet-trzeciego-wieku-w-drezdenku-jako-czlonek-wspierajacy.pdf
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Radny W. Sapór poprosił o sprostowanie informacji mówiącej o tym, że rodzice dzieci 

dojeżdżających do Gimnazjum nr 1 im. Nojego w Drezdenku, których obwód mieści 

się w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku, mają płacić za dowozy do 

szkoły.  

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan zaproponował, aby sprostowanie 

w tej sprawie ukazało się w papierowym i internetowym wydaniu Gazety 

Drezdeneckiej. 

 
Ad.21 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXXV sesję Rady Miejskiej uznał za 
zakończoną. 
 

Sporządziła: 
Joanna Ambroziak                                                                       
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                     w Drezdenku 
                                                                                      
 
 

                                                              /-/ Adam Kołwzan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


