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Protokół Nr I/10 
obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezd enku 

z dnia 02 grudnia 2010 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący poprzedniej kadencji p. Jerzy Skrzypczyński zwrócił się do  
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Drezdenku p. B. Rerusa                       
o wręczenie nowowybranym radnym zaświadczeń potwierdzających wybór. 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej p. B. Rerus odczytał wyciąg z 
Obwieszczenia  Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 010 
roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego 
(Obwieszczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) oraz wyczytując 
kolejno nazwiska radnych dokonał wręczenia zaświadczeń potwierdzających wybór 
na radnego Rady Miejskiej w Drezdenku.  
Ad.2 
Radny J. Skrzypczyński dokonał otwarcia obrad inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej 
Następnie powitał wszystkich przybyłych sołtysów (lista obecności stanowi załącznik 
nr 2a do niniejszego protokołu), i gości, po czym stwierdził, że w sesji uczestniczy 
15 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), co 
stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały.  
p. J. Skrzypczyński poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 2 c ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591                  
z póź. zm.) sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego, 
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, w związku z tym zaszczyt ten 
przypadł jemu.  
Ad. 3 
Radny J. Skrzypczyński poinformował, że obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia 
ślubowania przez nowo wybranych radnych. Dodał, że odczyta z listy kolejno z 
imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej, a następnie każdego wyczytywanego 
radnego poprosi o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem 
„Ślubuję”. Poinformował, że po słowie „Ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo 
wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.    
Następnie poprosił wszystkich o powstanie. 
Odczytał rotę ślubowania: 
art. 23a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polski ej, ślubuj ę uroczy ście 
obowi ązki radnego sprawowa ć godnie, rzetelnie i uczciwie, maj ąc na wzgl ędzie 
dobro mojej gminy i jej mieszka ńców”.   
Radny p. J. Skrzypczyński na podstawie listy obecności (lista obecności stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) wyczytywał radnych do złożenia ślubowania. 
Radny p. R. Świekatowskiego wypowiedział słowo „Ślubuj ę”,  natomiast pozostali 
radni wypowiedział słowo „Ślubuj ę” z dodatkowa formuł ą  „Tak mi dopomó ż 
Bóg”.  
Radny p. J. Skrzypczyński stwierdził, że obecni radni zgodnie z art. 23a ust. 1 i 2 
ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu 
złożyli w sposób prawidłowy ślubowanie oraz, że Rada Miejska w Drezdenku 
uprawomocniła się. 
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Radny J. Skrzypczyński przedstawił dalszy scenariusz obrad inauguracyjnej sesji 
Rady Miejskiej (stanowiący załącznik nr 3 niniejszego protokołu).  
Radny p. A. Kołwzan wystąpił z wnioskiem formalnym w sprawie zmiany dalszego 
porządku obrad, który kształtowałby się następująco: 
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku: 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej 
b) zgłaszanie kandydatur 
c) przeprowadzenie głosowania 

5. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej 
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drezdenku: 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej 
b) zgłaszanie kandydatur 
c) przeprowadzenie głosowania 

7. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
8. Wybór składu Komisji Rewizyjnej: 

a) zgłaszanie kandydatur 
b) przeprowadzenie głosowania 

9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skład Komisji Rewizyjnej 
10. Wybór składów pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej 
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skład pozostałych komisji stałych Rady 
Miejskiej 
12. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych: „za” – 8, „przeciw” – 5, „wstrzym. s ię” 
– 2, przyj ęła wniosek formalny radnego p. A. Kołwzana w sprawi e zmiany 
porządku obrad.  
Ad. 4 
Wybór Przewodnicz ącego Rady Miejskiej  
W celu dokonania wyboru przewodniczącego Rady przystąpiono do powołania 
Komisji Skrutacyjnej: 

- zgłaszanie kandydatów: 
Radny p. A. Kołwzan  zgłosił kandydaturę radnego p. W. Zarzyńskiego i radnego                      
p. E. Nawrota.  
Radny p. W. Zarzyński oraz radny p. E. Nawrot wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Radny J. Skrzypczyński zgłosił kandydaturę p. K. Jaśkowa. 
Radny p. K. Jasków wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Radny p J. Skrzypczyński wnioskował o zamknięcie listy kandydatów. 
Głosowanie w/s zamknięcia listy kandydatów do Komisji skrutacyjnej: „za” – 13, 
„przeciw” – 0, „wstrzym. się” – 2. 
Ogłoszono przerwę celem ukonstytuowania się Komisji Skrytacyjnej.  
Po przerwie radny p. W. Zarzyński przedstawił Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1. radny p. W. Zarzyński – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
2. radny p. K. Jaśków – Członek Komisji Skrutacyjnej 
3. radny p. E. Nawrot – Członek Komisji Skrutacyjnej.  

W dalszej części przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej: 
Radny p. W. Zarzyński zgłosił kandydaturę p. A. Kołwzana na stanowisko 
Przewodniczącego Rady. 
Radny p. A. Kołwzan wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radny p. J. Skrzypczyński zgłosił kandydaturę p. W. Sapóra na stanowisko 
Przewodniczącego Rady. 
Radny p. W. Sapór wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny p. H. Majzlik zgłosił kandydaturę p. J. Skrzypczyńskiego na stanowisko 
Przewodniczącego Rady. 
Radny p. J. Skrzypczyński nie wyraził zgodę na kandydowanie. 
W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów w głosowaniu: „za” – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzym. się” - 2 nastąpiło zamknięcie listy kandydatów. 
 
Ogłoszono 10-minutową przerwę celem przygotowania kart do głosowania w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady. 
Radny p. J. Skrzypczyński poinformował, że Gazecie Lubuskiej został opublikowany 
artykuł, w którym porusza się i neguje zasady prawa konstytucyjnego przez 
kandydata na Przewodniczącego rady p. A. Kołwzana. Dodał, że w artykule tym                  
p. A. Kołwzan uważa, że jest niewinny i oskarżenie jest to zagrywka polityczna jego 
przeciwników. Poinformował jednocześnie, że nie były to żadne działania polityczne. 
Dodał, że było to konsekwencją wcześniej przeprowadzonej kontroli wewnętrznej, 
która jeszcze rozpoczął śp. Burmistrz MiG p. R. Cholewiński.  Materiały pokontrolne 
zostały przygotowane prze kontrole wewnętrzną, a nie przez ludzi z układu obecnego 
Burmistrza p. M. Pietruszaka. Dodał, że gdyby Burmistrz zataił protokół pokontrolny 
odpowiadałby sam za fakt, iż nie dopełnił obowiązków służbowych, w wyniku czego 
ponosiłby odpowiedzialność prawną. W związku z powyższym oznajmił, że nie wie 
jak to wszystko ma się do roty ślubowania złożonego przez radnego p. A. Kołwzana, 
jak również do wypowiedzianych słów: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.  Dodał, że 
jest to jedyny taki precedens, który zdarzył się w historii 20-letniej Rady Miejskiej                   
w Drezdenku.     
Radny p. A. Kołwzan uważa, że radny p. J. Skrzypczyński mija się z prawdą. 
Poinformował, że śp. Burmistrz MiG p. R. Cholewiński wszczął postępowanie 
kontrolne w tej sprawie, które dotyczyło spraw z 2008 roku. Natomiast sprawę, którą 
zajmowała się Prokuratura dotyczyła ściśle doniesienia z 2009 oku. Uważa, że radny 
p. J. Skrzypczyński powinien lepiej zapoznać się ze stanem sprawy, a dopiero potem 
wygłaszać tego typu sądy. W związku z powyższym zaproponował wszystkim 
obecnym zapoznanie się na najbliższej sesji RM z materiałami dotyczącymi tej 
sprawy, które osobiście dostarczy. 
Radny p. J. Skrzypczyński dodał, że nie twierdzi, iż radny p. A. Kołwzan jest winny, 
gdyż o tym zadecyduje Sąd. Uważa, że Prokurator jasno wystosował w tej sprawie 
akt oskarżenia przeciwko p. A. Kołwzanowi. Wobec czego uważa, że obowiązuje                 
w tej sprawie rzetelność i nie należy podważać decyzji organów konstytucyjnych.     
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że doniesienie w tej sprawie                    
do prokuratury odbyło się na podstawie dokumentów sporządzonych prze kontrolę 
wewnętrzną tut. Urzędu. Dodał, że po konsultacji z prawnikiem tut. Urzędu usłyszał 
opinię, że jeżeli sprawa ta nie zostanie zgłoszona do prokuratury, scedowana 
zostanie na niego odpowiedzialność prawna z tytułu zatajenia, czegoś co nosi 
znamiona przestępstwa.  
 
 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. W. Zarzyński podał sposób 
głosowania. 
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Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przystąpił do przeprowadzenia 
tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
Ogłoszono przerwę w celu przeliczenia głosów oraz ustalenia wyniku głosowania. 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania, 
stwierdzając, że w głosowaniu tajnym oddano 15 głosów, w tym  głosów ważnych - 
15, głosów nieważnych – brak. Za wyborem kandydata p. A. Kołwzana oddano  9 
głosów, natomiast za wyborem kandydata p. W. Sapóra oddano 6 głosów (protokół 
Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokołu). 
Radny p. J. Skrzypczyński przedstawił projekt uchwały w/s wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku – druk nr 01/10 (projekt stanowi 
załącznik nr 5 niniejszego protokołu).  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, postanowiła jednogło śnie podj ąć 
Uchwał ę Nr I/01/10 w/s wyboru Przewodnicz ącego Rady Miejskiej w Drezdenku.  
Radny p. J. Skrzypczy ński przekazał prowadzenie sesji nowo wybranemu 
Przewodnicz ącemu RM p. A. Kołwzanowi.   
Ad. 6 
Wybór Wiceprzewodnicz ących Rady Miejskiej  
W celu dokonania wyboru Wiceprzewodniczących Rady przystąpiono do powołania 
Komisji Skrutacyjnej. 

- zgłaszanie kandydatów: 
Przewodniczący Rady p. A. Kowzan proponował kolejno następujące kandydatury: 

1. Radny p. M. Czekajło  
Radny p. M. Czekajło wyraził zgodę na kandydowanie. 

2. Radna p. K. Czerwińska  
Radna p. K. Czerwińska nie wyraziła zgodę na kandydowanie. 

3. Radny p. K. Jaśków  
Radny p. K. Jaśków nie wyraził zgodę na kandydowanie. 

4. Radny p. M. Przewoźny 
Radny p. M. Przewoźny wyraził zgodę na kandydowanie. 

5. Radny p. K. Siuda  
Radny p. K. Siuda nie wyraził zgodę na kandydowanie. 

6. Radna W. Ziętek  
Radna p. W. Ziętek wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący rady p. A. Kołwzan wnioskował o zamknięcie listy kandydatów. 
Głosowanie w/s zamknięcia listy kandydatów do Komisji skrutacyjnej: „za” – 10, 
„przeciw” – 0, „wstrzym. się” – 5. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada przyjęła Komisję Skrutacyjną w 
składzie: 

1. radny p. M. Czekajło – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
2. radna p. W. Ziętek – Członek Komisji Skrutacyjnej 
3. radny p. M. Przewoźny – Członek Komisji Skrutacyjnej. 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan zgłosił kandydaturę radnego                                    
p. W. Zarzyńskiego oraz p. E. Nawrot. 
Radny p. W. Zarzyński oraz  radny p. E. Nawrot wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad zamknięciem 
listy kandydatów: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzym. się” – 2. 
Ogłoszono przerwę w obradach w celu przygotowania kart do głosowania w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  
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Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Czekajło przystąpił                       
do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady. 
Ogłoszono przerwę celem przeliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania przez 
Komisje Skrutacyjną. 
Po przerwie nastąpiło odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej                                 
p. M. Czekajło wyników głosowania, stwierdzając, że w głosowaniu tajnym na 
zastępców Rady Miejskiej oddano 15 głosów, w tym  głosów ważnych - 15, głosów 
nieważnych – brak, głosów waznych bez dokonania wyboru - 7:  

• Za wyborem kandydata radnego p. W. Zarzyńskiego na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oddano  8 głosów,  

• Za wyborem kandydata p. E. Nawrot na Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej oddano  7 głosów. 

(protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokołu).  
Radny p. J. Skrzypczyński stwierdził, że w wyniku głosowania radny p. E. Nawrot nie 
otrzymał odpowiedniej ilości głosów, aby zostać Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej.  
Przewodniczący rady p. A. Kołwzan przyznał rację uznając, że został wybrany tylko 
jeden Wiceprzewodniczący rady p. W. Zarzyński.  
W związku z powyższym Przewodniczącego Rady p. A. Kołwzan przedstawił projekt 
uchwały w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku – druk nr 
02/10 (projekt stanowi załącznik nr 7 niniejszego protokołu).  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych: „za” – 8, „przeciw” – 4, „wstrzym. s ię” 
– 3, postanowiła podj ąć Uchwał ę Nr I/02/10 w/s wyboru Wiceprzewodnicz ącego 
Rady Miejskiej w Drezdenku.  
Ad. 7 
Powołanie Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że swoją propozycję 
przynależności do Komisji Rewizyjnej zgłosili: 

1. Radny Waldemar Kupczak 
Za wyborem kandydata Waldemara Kupczaka oddano 8 gł osami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 7 „wstrzym. si ę”. 

2. Radny Radosław Świekatowski  
Za wyborem kandydata Radosława Świekatowskiego oddano 8 głosami „za”, 
przy 0 „przeciwnych” oraz 7 „wstrzym. si ę”. 

3. Radny Marek Przewoźny 
Za wyborem kandydata Marka Przewo żnego oddano 8 głosami „za”, przy 0 
„przeciwnych” oraz 7 „wstrzym. si ę”. 

4. Radny Krzysztof Siuda  
Za wyborem kandydata Krzysztofa Siudy oddano 6 głos ami „za”, przy 8 
„przeciwnych” oraz 1 wstrzym. si ę”. 
Przewodnicząc Rady p. A. Kołwzan stwierdził, że skład Komisji Rewizyjnej został 
powołany, wobec czego zwrócił się do nowowybranych członków Komisji o zebranie 
się w celu ukonstytuowania. 
Radny W. Kupczak przedstawił skład Komisji Rewizyjnej: 

1/  Waldemar Kupczak – Przewodniczący Komisji 
2/  Przewoźny Marek – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
3/  Świekatowski Radosław – Członek Komisji 
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W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 14 radnych (obrady sesji opuścił 
radny K. Siuda).   
Przewodnicząc Rady p. A. Kołwzan poprosił o przegłosowanie projektu uchwały                 
w/s ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku – druk                     
nr 03/10 (projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 8 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych ” 
oraz 6 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr I/03/10 w/s ustalenia składu 
osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku . 
Ad. 8 
Powołanie pozostałych stałych Komisji Rady Miejskie j. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że wszyscy radni wpisali swoje 
propozycje przynależności do stałych Komisji Rady Miejskiej (propozycja 
przynależności do poszczególnych Komisji, stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do 
niniejszego protokołu). W związku z powyższym zaproponował następujące ich 
ukonstytuowanie się. 
Komisja Bud żetowa:  

1/  Ziętek Wioletta – Przewodniczący Komisji  
2/  Nawrot Eugeniusz  – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
3/  Kupczak Waldemar –  Członek Komisji 
4/  Chyba Karol – Członek Komisji 
5/  Czerwińska Katarzyna – Członek Komisji 
6/  Majzlik Henryk – Członek Komisji 
7/ Skrzypczyński Jerzy – Członek Komisji 
8/ Zarzyński Włodzimierz – Członek Komisji 
9/  Kołwzan Adam – Członek Komisji 

Komisja O światy, Zdrowia, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej : 
1/  Świekatowski Radosław – Przewodniczący Komisji  
2/  Czekajło Michał –  Zastępca Przewodniczącego Komisji 
3/  Jaśków Krzysztof –  Członek Komisji 
4/  Majzlik Henryk – Członek Komisji 
5/  Skrzypczyński Jerzy – Członek Komisji 
6/  Siuda Krzysztof – Członek Komisji 
7/ Zarzyński Włodzimierz – Członek Komisji 
8/ Czekajło Michał – Członek Komisji 
9/ Świekatowski Radosław – Członek Komisji. 

Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan zaproponował kandydaturę radnej                              
p. K. Czerwińskiej na Z-cę Przewodniczącego Komisji Porządku….. 
Radna p. K. Czerwińska nie wyraziła zgody na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan zaproponował kandydaturę radnego                           
p. J. Skrzypczyńskiego na Z-cę Przewodniczącego Komisji Porządku….. 
Radny p. J. Skrzypczyński nie wyraził zgody na kandydowanie. 
W związku z powyższym Przewodniczący rady p. A. Kołwzan zaproponował 
następujący skład Komisji Porz ądku Publicznego, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa oraz Ochrony Przeciwpo żarowej:  

1/ Przewo źny Marek – Przewodniczący Komisji  
2/  Sapór Włodzimierz –  Członek Komisji 
3/  Siuda Krzysztof – Członek Komisji 
4/  Jasków Krzysztof – Członek Komisji 
5/  Chyba Karol – Członek Komisji 
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6/ Czerwińska Katarzyna – Członek Komisji 
7/ Ziętek Wioletta – Członek Komisji 
8/ Czekajło Michał – Członek Komisji 
9/ Nawrot Eugeniusz – Członek Komisji 
10/ Kołwzan Adam – Członek Komisji 

Przewodnicząc Rady p. A. Kołwzan poprosił o przegłosowanie projektu uchwały                 
w/s ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej  w Drezdenku – 
druk nr 04/10 (projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 8 głosami „za”, przy 4 „przeciwnych ” 
oraz 2 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr I/03/10 w/s ustalenia składów 
osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej  w Drezden ku. 
Ad. 9.  
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i I Inauguracyjną sesję Rady 
Miejskiej uznał za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

    
/-/ Adam Kołwzan  

 
 
 
 


