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Protokół Nr II/10 
obrad II sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 14 grudnia 2010 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan dokonał otwarcia obrad II sesji Rady Miejskiej, 
powitał radną Sejmiku Województwa Lubuskiego p. B. Kucharską, Wicestarostę 
Powiatu p. A. Liberę, radnych powiatowych, wszystkich radnych, Burmistrza                     
p. M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza p. A. Kozubaja, Skarbnika Gminy                                  
p. A. Lachowicz, sołtysów (lista obecności stanowi załącznik nr 1a niniejszego 
protokołu), mieszkańców, prasę oraz  zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że        
w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może 
obradować i podejmować prawomocne uchwały (lista obecności stanowi załącznik                
nr 1 niniejszego protokołu).  
Ad.2 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności. 
2. Uchwalenie porządku obrad sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej. 
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Drezdenka przez 

Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Drezdenku. 
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Drezdenka. 
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Nie wniesiono uwag do przedstawionego porządku obrad. 
Rada, w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad.  
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokół z I sesji Rady 
Miejskiej został wyłożony do wglądu w Biurze Rady.  
Rada, w obecno ści 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” oraz                   
1 „wstrzym. si ę” przyj ęła protokół z I sesji Rady Miejskiej. 
Ad. 4 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej p. B. Rerus przeczytał wyciąg                          
z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 06 grudnia 2010r.  
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa lubuskiego (Obwieszczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu). Następnie wręczył wybranemu Burmistrzowi Drezdenka                                         
p. M. Pietruszakowi zaświadczenie o wyborze (kopia zaświadczenia stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).    
Ad. 5 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że objęcie obowiązków przez 
Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania. Poprosił wszystkich 
o powstanie, po czym Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zło żył ślubowanie                 
nast ępuj ącej tre ści: 
„Obejmuj ąc urz ąd burmistrza miasta, uroczy ście ślubuj ę, że dochowam 
wierno ści prawu, a powierzony mi urz ąd sprawowa ć będę tylko dla dobra 
publicznego i pomy ślności mieszka ńców miasta. Tak mi dopomó ż Bóg”.   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan stwierdził, że w związku ze złożonym 
ślubowaniem o treści zgodnej z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późń.zm.) p. M. Pietruszak obj ął obowi ązki 
Burmistrza Drezdenka.  
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W imieniu całej Rady Miejskiej VI kadencji Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan 
złożył gratulacje nowo zaprzysiężonemu Burmistrzowi (list gratulacyjny stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).   
 
Następnie Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przeznaczył czas na składanie 
gratulacji i życzeń. 
Gratulacje składali miedzy innymi: Wicestarosta Powiatu Strzelecko – 
Drezdeneckiego p. A. Libera, radna Województwa Lubuskiego p. B. Kucharska, 
radny Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego p. E. Tyranowicz.  
 
Korzystając z okazji Wicestarosta p. A. Libera złożył gratulacje p. A. Kołwzanowi                     
z okazji wyboru na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku.  
 
Radny p. J. Skrzypczyński w imieniu swoim i większości radnych pogratulował 
wyboru: Staroście, Wicestaroście, radnej Woj. Lubuskiego i radnym powiatowym.  
 
Głos zabrał Burmistrz Drezdenka, który podziękował za życzenia i ciepłe słowa. 
Dodał, że teraz wszyscy powinniśmy się otworzyć na współpracę, tak, żeby tym lepiej 
i efektywniej budować tą naszą przyszłość, a do zrealizowania jest bardzo dużo 
zadań.  
Ad. 6 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad prowadzący obrady                          
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział w II sesji Rady Miejskiej i uznał ją za 
zakończoną. 
 
 
 
Sporządziła:                                                Przewodniczący Rady Miejskiej 
E. Kaczmarek          /-/ Adam Kołwzan  
 
 
 


