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Protokół Nr XXXVII.2013 

z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Ad.1 

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

Miejskiej w Drezdenku. Powitał Starostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego p. 

Andrzeja Bajko, Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego p. Wiesława 

Pietruszaka, radnych powiatowych, Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka, Z-cę 

Burmistrza p. A. Kozubaja, Skarbnika Gminy p. A. Lachowicz, Sekretarza Gminy p. 

B. Rerusa, Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku p. A. Mirona, zaproszonych 

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

obecności stanowi załącznik nr 1b 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 XXXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku  

i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wręczenie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” p. Andrzejowi 

Langowskiemu.  

4. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. 

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.  

6. Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych gminy. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok: 

7.1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  

z wykonania  budżetu Gminy Drezdenko za rok 2012 wraz  

z informacją o stanie mienia Gminy.  

7.2. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek 

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Drezdenka. 

7.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotycząca sprawozdania  

i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

7.4. Dyskusja. 

8. Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

za 2012 rok – druk nr 312/13. 

9. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2012 

rok – druk nr 313/13. 

10. Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
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włączenie gruntów położonych na terenie gminy Drezdenko do Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – druk nr 314/13. 

11. Projekt uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa 

Zagórze – druk nr 315/13. 

12. Projekt uchwały w/s regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Drezdenko– druk nr 316/13 . 

13. Projekt uchwały w/s zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej – druk nr 

317/13. 

14. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia – 

druk nr 318/13. 

15. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

rok 2013 – druk nr 319/13. 

16. Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2013-2021 – druk nr 320/13. 

17. Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego  

z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 321/13. 

18. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania 

lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Drezdenko – druk nr 322/13. 

19. Wolne wnioski.  

20. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.  

 

Ad. 3 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak przedstawił sylwetkę p. Andrzeja 

Langowskiego, podkreślając, że jest on od wielu lat silnie związany z Drezdenkiem  

i dla Drezdenka bardzo zasłużony. Pan Andrzej Langowski z wykształcenia żołnierz 

natomiast z zamiłowania malarz i rzeźbiarz, znaczną ilość swoich prac (ok. 200) 

poświęcił Drezdenku. Burmistrz Drezdenka przypomniał, że p. A. Langowski od 1995 

roku komisarzuje naszym plenerom malarskim, które są wpisane  

w kalendarz imprez kulturalnych Drezdenka. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak wyraził zadowolenie, że wniosek o nadanie 

odznaki p. A. Langowskiemu został pozytywnie rozpatrzony w Ministerstwie Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego przez Ministra p. Bogdana Zdrojewskiego, co z pewnością 

wynikało z siły argumentacji i zasług odznaczonego. 

Pan Andrzej Langowski serdecznie podziękował Burmistrzowi Drezdenka za 

wyróżnienie i starania o przyznanie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Ad. 4 

Sołtys Lubiatowa p. D. Saj: 

1. Zapytała Starostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego o studnię chłonną  

w miejscowości Lubiatów na drodze powiatowej, przy karczmie „Lubiatka”,  

podczas opadów deszczu tworzy się ogromna kałuża, z drogi powiatowej na 

drogę gminną woda ścieka, co utrudnia dojazd do karczmy „Lubiatka”. 

2. Poinformowała, że na całej szerokości drogi powiatowej Gościm-Sowia Góra 

po opadach deszczu tworzą się kałuże, które uniemożliwiają przejazd 

samochodów. 

3. Zgłosiła problem z przejazdem tranzytu, poprosiła o postawienie dodatkowego 

znaku informującego, że jest to droga dla mieszkańców i tranzytu leśnego. 

Przejeżdżające tiry nie ograniczają jazdy do 40 km/h, poprosiła o interwencję 

policyjną. 

4. Zwróciła się do Zastępcy Burmistrza p. A. Kozubaja – przypomniała  

o obietnicy pomalowania pasów naprzeciwko sklepu. 

Radny p. M. Czekajło: 
1. Poinformował, że przy ul. Kościuszki, przy „Netto” w dalszym ciągu nie są 

zabezpieczone kratki burzowe (zostały naprawione tylko po stronie parku). 

2. Poinformował, że uskok w chodniku tuż za mostem w dalszym ciągu nie został 

naprawiony. 

3. Poinformował, że przed skrzyżowaniem ul. Piłsudskiego z Poznańską 

studzienka, która została obłożona kostką brukową w dalszym ciągu stwarza 

zagrożenie. 

4. Poinformował, że chodnik naprzeciwko przychodni jest źle zrobiony od 

samego początku, przy przejściu dla pieszych w czasie opadów deszczu jest 

to wielka kałuża. 

5. Poinformował, że w chodniku przy ul. Poznańskiej nr 5 jest ogromna, 

stwarzająca zagrożenie dziura. 

6. Poinformował, że mieszkańcy budynku – róg ul. Poznańskiej, Pułaskiego 

 i Słonecznej narzekają, że pęka im ściana szczytowa, pomimo ograniczenia 

ruchu samochodów powyżej 3,5t przejeżdżają tą ulicą tiry. 

7. Poinformował, że ul. Słoneczna podczas opadów deszczu jest całkowicie 

zalana wodą. 

Radny p. W. Zarzyński: 

1. Poprosił o informację na jakim etapie znajduje się dokumentacja kanalizacji 

miejscowości Niegosław – Lipno. 

2. Poprosił o informację na jakim etapie znajduje wykonywanie prac związanych  

z wodociągami w miejscowości Czartowo. 

3. Poprosił, aby Burmistrz wystąpił z wnioskiem do „Enea”, aby odbiorców 

traktować poważanie i nie wyłączać energii elektrycznej w części wschodniej 

naszej gminy. 

4. Przypomniał o temacie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pierwszej 

Brygady – Kościuszki – zbyt krótki odstęp pomiędzy zmianą świateł. 
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Radny p. K. Siuda: 

1. Powiedział, że wyłączanie energii elektrycznej przez „Enea” dotyczy również 

zachodniej części naszej gminy. 

2. Poprosił o interwencję w ZDW – w miejscowości Trzebicz Młyn przy moście 

jadąc w stronę Trzebicza rosną dwa krzaki (leszczyna, bez), które swoją 

objętością stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym – prośba o wycięcie. 

Radny p.  R. Świekatowski: 

1. Zwrócił się do Z-cy Burmistrza p. A. Kozubaja z podziękowaniem za 

natychmiastową reakcję w sprawie naprawy studzienki telekomunikacyjnej 

przy ulicy Pierwszej Brygady. 

2. Przypomniał sprawę pustostanu przy skrzyżowaniu ul. Pierwszej Brygady 

 i Piotra Skargi – budynek w dalszym ciągu nie został zabezpieczony. 

3. Zauważył, że przy nowo powstałej ulicy Okrężnej powstał dziki pas zieleni 

pomiędzy chodnikiem a pasem jezdni, który należy wykosić. 

4. Zwrócił uwagę, że po pracach energetyki (wymiana słupa energetycznego) 

przy skrzyżowaniu ul. Pierwszej Brygady i Piotra Skargi został zniszczony 

chodnik w ciągu drogi gminnej. 

5. Poinformował, że w chodniku przy ul. Poznańskiej nr 5 jest ogromna, 

stwarzająca zagrożenie dziura. Poprosił o interwencję Dyrektora PGKIM, aby 

zbadał przyczynę wymywania podłoża pod tym chodnikiem. 

 

Sołtys Czartowa p. U. Strychalska: 

Zwróciła się z prośbą do Komendanta Komisariatu Policji, w sprawie 

przeprowadzanych kontroli pojazdów przez Inspekcję Drogową przy ul. Poznańskiej, 

ostrzeżeni kierowcy jeżdżą przez Czartowo mimo, że jest tam zakaz ruchu 

samochodów ciężarowych powyżej 3,5t. 

 

Pan R. Piątek: 

Zapytał co dzieje się z pieniędzmi, które wpływają do PGKiM za wykup kwater na 

cmentarzu komunalnym. Jednocześnie zapytał, czy za te pieniądze nie można 

wyremontować kaplic cmentarnych. 

 

Pan D. Pieluszczak: 

Zgłosił Komendantowi Komisariatu Policji sprawę kradzieży ciągnika, która miała 

miejsce 2 lata temu, a która wg niego jest wyciszana. 

 

Ad. 5 

Starosta Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego p. A. Bajko w odpowiedzi na 

interpelację sołtys Lubiatowa p. D. Saj poinformował, że jeśli chodzi o pojazdy 

poruszające się z nadmierną szybkością, to w czasie przerwy w obradach rozmawiał 

na ten temat  z Komendantem Komisariatu Policji w Drezdenku, poprosił  

o zwiększenie ilości interwencji patroli policyjnych. 



str. 5 

 

Starosta poinformował, że w celu poprawy bezpieczeństwa radni powiatowi wyrazili 

zgodę na wybudowanie wagi. Zadeklarował, że wszystkie pieniądze pochodzące 

z nałożonych kar za przekroczenie tonażu, zostaną przeznaczone na poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poinformował, że otrzymał pismo od szefa 

Związku Powiatów Polskich na temat niedotowania dróg powiatowych w następnym 

rozdaniu 2014-2020, wszystkie powiaty w Polsce nie zgadzają się z taką decyzją. 

Zastępca Burmistrza Drezdenka p. A. Kozubaj zwrócił się do Starosty Strzelecko-
Drezdeneckiego w sprawie pasów naprzeciwko sklepu, przypomniał, że Starosta 
deklarował wolę wykonania zadania i mimo trudnej sytuacji materialnej powiatu 
wyraził nadzieję, że uda się to wykonać. 
Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego p. A. Bajko zadeklarował, że pasy 

zostaną pomalowane. 

 
Radny p. M. Czekajło: 

1. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w sprawie napraw 

dróg i chodników w ciągu dróg wojewódzkich otrzymaliśmy pismo od 

Dyrektora ZDW informujące, że prace zostaną wykonane do 10 lipca 2013 

roku. Zadeklarował jednocześnie, że w razie niedotrzymania terminu przez 

ZDW na pewno będziemy monitować. 

2. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w sprawie napraw 

dróg i chodników w ciągu dróg wojewódzkich otrzymaliśmy pismo od 

Dyrektora ZDW informujące, że prace zostaną wykonane do 10 lipca 2013 

roku. Zadeklarował jednocześnie, że w razie niedotrzymania terminu przez 

ZDW na pewno będziemy monitować. 

3. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w sprawie napraw 

dróg i chodników w ciągu dróg wojewódzkich otrzymaliśmy pismo od 

Dyrektora ZDW informujące, że prace zostaną wykonane do 10 lipca 2013 

roku. Zadeklarował jednocześnie, że w razie niedotrzymania terminu przez 

ZDW na pewno będziemy monitować. 

4. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w sprawie napraw 

dróg i chodników w ciągu dróg wojewódzkich otrzymaliśmy pismo od 

Dyrektora ZDW informujące, że prace zostaną wykonane do 10 lipca 2013 

roku. Zadeklarował jednocześnie, że w razie niedotrzymania terminu przez 

ZDW na pewno będziemy monitować. 

5. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w kwestii chodnika 

przy ul. Poznańskiej 5 otrzymaliśmy pismo od mieszkańca i sprawa została 

przesłana do Dyrektora ZDW wraz z dokumentacją zdjęciową. 

6. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zwrócił się do Komendanta Komisariatu 

Policji w Drezdenku, o dołożenie wszelkich starań, aby drogą tą nie 

przemieszczały się samochody o ciężkim tonażu. 

7. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że na ul. Słoneczną jest 

wykonana dokumentacja i w przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie prac. 
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Radny p. W. Zarzyński: 

1. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że dobiega końca 

procedura mająca na celu zakończenie dokumentacji, pozostaje tylko 

uzyskanie pozwolenia na budowę (może to potrwać ok. 2 miesięcy). 

2. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w najbliższych dniach 

zostanie ogłoszony przetarg na wodociąg w miejscowości Czartowo. 

3. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zadeklarował, że zwrócimy się do 

„Enea” z ostrym monitem w sprawie wyłączania energii elektrycznej na terenie 

gminy. 

4. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że otrzymaliśmy pismo 

 z ZDW, informujące o powołaniu komisji, w protokole tej komisji widnieje 

pozytywna opinia o naszych zastrzeżeniach, co do działania sygnalizacji 

świetlnej, o przedłużeniu czasu przejazdu na tym skrzyżowaniu, ale zwrócono 

się jeszcze w tej sprawie o opinię do firmy konsultingowej, aby rozpatrzyła 

możliwość zmiany czasu oświetlenia. 

 

Radny p. K. Siuda: 

1. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zadeklarował, że zwrócimy się do 

„Enea” z ostrym monitem w sprawie wyłączania energii elektrycznej na terenie 

gminy. 

2. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zadeklarował, że sprawie wycięcia 

krzaków zwrócimy się do rejonu dróg. 

 

Radny p.  R. Świekatowski: 

2. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że jeśli chodzi  

o pustostan przy skrzyżowaniu ul. Pierwszej Brygady i Piotra Skargi to musimy 

sprawdzić w nadzorze budowlanym na jakim etapie jest postępowanie 

sprawdzające – po otrzymaniu informacji odpowiedź zostanie udzielona na 

piśmie. 

3. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że przy ul. Okrężnej 

kosztem wkładu w ulicę Norwida nie wystarczy środków na nasadzenia, ale 

pasy te będą systematycznie wykaszane. 

4. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w sprawie 

zniszczonego chodnika zostanie wystosowany monit do „ENEA”. 

5. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w tej sprawie również 

otrzymaliśmy pismo od mieszkańca i sprawa została przesłana do Dyrektora 

ZDW wraz z dokumentacją zdjęciową. 

 

Sołtys Czartowa p. U. Strychalska: 

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku p. A. Miron wyjaśnił, że Inspekcja 

Ruchu Drogowego jest instytucją niezależną od Policji i nie musi informować Policji  

o swoich działaniach. Dodał, że jeśli zauważone jest duże natężenie ruchu wystarczy 

telefon do dyżurnego komendy powiatowej a na pewno zostanie skierowany patrol. 
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Pan R. Piątek: 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w sprawie zniszczonej 

kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym prowadzone były rozmowy  

z konserwatorem zabytków, mające na celu zabezpieczenie budynku, ale w trakcie 

rozmów okazało się, że jest to budynek prywatny, a właściciele nie wyrażają zgody 

na dokonanie jakichkolwiek prac. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że opłaty za wykup kwater nie 

wystarczają na utrzymanie cmentarza. 

 

Pan D. Pieluszczak: 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan wyjaśnił, że Komendant Komisariatu 

Policji w Drezdenku p. A. Miron wyjaśniał tę sprawę w kuluarach. 

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku p. A. Miron poinformował, że  

w kuluarach wyjaśnił pewne okoliczności kradzieży ciągnika, jednocześnie wskazał 

tok postępowania p. D. Pieluszczakowi. 

 

Ad. 6 

Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych gminy została 

przygotowana przez referat inwestycji Urzędu Miejskiego i stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Drezdenko za 2012 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 178/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Zielonej Górze z dnia 04 kwietnia 2013r. w sprawie wydania pozytywnej 

opinii o sprawozdaniu Burmistrza Drezdenka z wykonania budżetu Gminy za 

rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia, która stanowi załącznik nr 3 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 4 do niniejszego protokołu.  

c) Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że wpłynęła  

Uchwała Nr 324/2013  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: wydania opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Drezdenko dotyczącym 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi, która stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu.  
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Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad.8  

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

uchwałami radni dyskutowali na komisjach. Poinformował jednocześnie, że obecnie 

na sali znajduje się 14 radnych. 

Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 

rok – druk nr 312/13 (projekt stanowi załącznik nr 6 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 XXXVII/303/2013 w sprawie 
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok (uchwała 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.9  

Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2012 rok – 

druk nr 313/13 (projekt stanowi załącznik nr 7 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 XXXVII/304/2013 w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2012 rok (uchwała stanowi załącznik nr 
18 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.10  

Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie 

gruntów położonych na terenie gminy Drezdenko do Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej – druk nr 314/13 (projekt stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu). 

Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że w ostatnich dniach otrzymaliśmy 

ostatecznie zgodę Zarządu Województwa na włączenie omawianych terenów do 

podstrefy iw miesiącu lipcu będzie składana cała dokumentacja do Ministerstwa 

Gospodarki za pośrednictwem Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVII/305/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na włączenie gruntów położonych na terenie gminy Drezdenko do 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (uchwała stanowi 
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 
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Ad.11  

Projekt uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa 

Zagórze – druk nr 315/13 (projekt stanowi załącznik nr 9 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 XXXVII/306/2013 w sprawie 
zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Zagórze (uchwała 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że na posiedzeniu Rady 

Miejskiej w sierpniu ustalony zostanie dokładny termin wyborów. 

 

Ad.12 

Projekt uchwały w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Drezdenko– druk nr 316/13 (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 1 „przeciwnych” 
oraz 1 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVII/306/2013 w sprawie 
zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Zagórze (uchwała 
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że na posiedzeniu Rady 

Miejskiej w sierpniu ustalony zostanie dokładny termin wyborów. 

 

Ad.13 

Projekt uchwały w/s zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej – druk nr 317/13 

(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 XXXVII/307/2013 w sprawie zmiany 
przebiegu istniejącej drogi gminnej (uchwała stanowi załącznik nr 22 do 
niniejszego protokołu). 
 

Ad.14 

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia – druk nr 318/13 

(projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 1 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVII/308/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na rozwiązanie porozumienia (uchwała stanowi załącznik nr 23 do 
niniejszego protokołu). 
 

Ad.15 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2013 – 

druk nr 319/13 (projekt stanowi załącznik nr 13 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 XXXVII/309/2013 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2013 (uchwała stanowi załącznik nr 
24 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.16 

Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 

lata 2013-2021 – druk nr 320/13 (projekt stanowi załącznik nr 14 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 XXXVII/310/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 (uchwała 
stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.17 

Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 321/13 (projekt 

stanowi załącznik nr 15 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 XXXVII/311/2013 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego  
z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 
protokołu). 
 

Ad.18 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko – 

druk nr 322/13 (projekt stanowi załącznik nr 16 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 XXXVII/312/2013 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik 
nr 27 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.19 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że w związku  

z okresem urlopowym na miesiąc lipiec br. nie przewiduje się posiedzenia Rady 

Miejskiej, chyba że zdarzy się taka konieczność, natomiast w sierpniu zaproponował 

posiedzenie sesji Rady Miejskiej w okresie 26-30 sierpnia 2013 r. 

Radny Rady Miejskiej p. M. Czekajło poinformował, że mieszkańcy Drezdenka 

jeżdżący rowerami narzekają na niedokładnie oznaczone szlaki rowerowe. 
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Radny Rady Miejskiej p. K. Jaśków poinformował, że na posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej padł wniosek do budżetu 

przyszłorocznego o modernizację boiska sportowego – stadionu w wysokości 400 

tys. zł. 

 
Ad. 20 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXXVII sesję Rady Miejskiej uznał 
za zakończoną. 
 

Sporządziła: 
Joanna Ambroziak                                                                       
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                     w Drezdenku 
                                                                                      
 
 

                                                              Adam Kołwzan 

 
 
 
 
 
 


