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Protokół Nr XLI.2013 

z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 30 października 2013 roku 

Ad.1 

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

Miejskiej w Drezdenku. Powitał Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  

Wiesława Pietruszaka, radnych powiatowych, Burmistrza Drezdenka  

 M. Pietruszaka,  Z-cę Burmistrza, A. Kozubaja, Skarbnika Gminy  

A. Lachowicz, Sekretarza Gminy p. B. Rerusa, Komendanta Komisariatu Policji  

w Drezdenku  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 A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 
kształtuje się następująco: 

1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

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

Sorbalowi. 

4. Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom, którym przyznano stypendia 

edukacyjne. 

5. Informacja z realizacji zadań związanych z gospodarką odpadową na terenie 

miasta i gminy Drezdenko. 

6. Informacja z realizacji zadań oświatowych. 

7. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku. 

8. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na rok 2014.  

9. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. 

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.  

11. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 

rok – druk nr 334/13. 

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

Drezdenko na lata 2013-2021 – druk nr 335/13. 

13. Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku – druk nr 336/13. 

14. Projekt uchwały w/s ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu 

zakładowi budżetowemu na rok 2014 – druk nr 337/13. 

15. Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko – druk nr 

338/13 . 
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16. Projekt uchwały w/s zabezpieczenia środków finansowych na wykup 

nieruchomości pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych– druk nr 339/13 . 

17. Wolne wnioski.  

18. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radny p. W. Sapór wystąpił w wnioskiem, aby do porządku obrad jako 17 

wprowadzić punkt „Projekt uchwały w/s zmiany Statutu Gminy Drezdenko”. 

Wyjaśnił jednocześnie, że jest to wniosek grupy radnych Forum Samorządowego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek radnego 

p. W. Sapóra.  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad 

wraz ze zmianą. 

 

Ad. 3 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak przedstawił sylwetkę p. Mieczysława 

Sorbala, podkreślając, że jest to człowiek zasłużony dla naszego miasta. Dodał, że 

dowodem jest fakt, że argumenty umieszczone w wystąpieniu do Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego o nadanie odznaki zostały uznane i odznaczenie zostało 

nadane, co świadczy o tym, że zasługi są nietuzinkowe i wybitne. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że p. M. Sorbal całe swoje życie związał z muzyką, 

z popularyzacją muzyki, ale także z wszczepieniem muzyki młodym ludziom. Dodał, 

że po ukończeniu Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu w klasie trąbki pracował 

początkowo w Szkole Muzycznej w Strzelcach Krajeńskich, ale już po dwóch latach 

trafił do Drezdenka i zaczął pracę z orkiestrą dętą. Pracował z młodzieżą z Liceum 

Medycznego. Burmistrz p. M. Pietruszak powiedział, że p. M Sorbal przeprowadził 

się do Krzyża Wlkp. ale już w 1996r. wrócił do Drezdenka na zaproszenie Dyrektora 

ówczesnego Domu Kultury p. Maćkowskiego do pracy z orkiestrą dętą tworzoną 

szczególnie przez młodzież szkół średnich. Burmistrz przypomniał, że po reformie 

oświaty praca p. M. Sorbala przeniosła się do Gimnazjum, gdzie powstała klasa 

orkiestralna. Burmistrz Drezdenka zauważył, że  w bardzo krótkim czasie młodzi 

ludzie nabierają takich umiejętności, że tworzą bardzo zgrany zespół, co świadczy 

 o wysokich umiejętnościach dydaktycznych p. Sorbala. M. Pietruszak powiedział, że 

podkreślić należy to, że orkiestra pod batutą mistrza koncertuje nie tylko na naszym 

lokalnym terenie ale także w regionie, kraju a nawet zagranicą. Bardzo 

spektakularnym faktem były koncerty z okazji przyjęcia Polski do Unii Europejskiej  

w 2004r. w związku z czym orkiestra otrzymała Certyfikat Reprezentanta Kraju od 

Marszałka Województwa Lubuskiego. 

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

odznaki p. M. Sorbalowi został pozytywnie rozpatrzony w Ministerstwie Kultury  

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

wynikało z siły argumentacji i zasług odznaczonego. 
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Ad. 4 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak wyraził zadowolenie, że może dziś wręczyć 

dyplomy uznania, akty nadania stypendiów Burmistrza za osiągnięcia w nauce. 

Dodał jednocześnie, że do tej pory funkcjonowały w naszej gminie stypendia za 

osiągnięcia sportowe, ale brakowało tych edukacyjnych. Burmistrz podziękował 

wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że takie stypendia mogą być przyznawane 

przede wszystkim Radzie Miejskiej, która podjęła stosowną uchwałę. Powiedział, że 

jest to nie tylko godne podkreślenie tego, że potrafimy szanować pracę  

i zaangażowanie młodych ludzi w naukę ale także pomoc, wsparcie, które pomoże  

w realizacji aspiracji stypendystów. 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty p. E. Pręt poprosiła o wystąpienie 

uczniów wraz z rodzicami, którym przyznano stypendia edukacyjne oraz przedstawiła 

ich osiągnięcia. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak wręczył następującym uczniom i ich 

rodzicom lub nauczycielom listy gratulacyjne: 

1. Jakubowi Bednarzowi, który jest uczniem klasy II Gimnazjum nr 1  

w Drezdenku a w klasie I zdobył tytuł laureata konkursu matematycznego. 

Jakub w tym roku otrzymał stypendium z rąk Marszałka Województwa 

Lubuskiego na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego  

w Drezdenku. Do konkursu został przygotowany przez nauczyciela 

matematyki p. G. Węgrzyn. 

2. Damianowi Kaczmarczykowi, który jest finalistą konkursu historycznego, 

wielokrotnym laureatem konkursów recytatorskich. Damianowi zostało 

przyznane jednorazowe stypendium edukacyjne  w wysokości 400 zł. 

3. Bartoszowi Kapustce, który ma szczególne osiągnięcia gdyż, będąc jeszcze 

uczniem Szkoły Podstawowej w Trzebiczu zdobył tytuł laureata konkursu 

ogólnopolskiego „Losy żołnierza”. Bartosz otrzymał stypendium roczne  

w wysokości 150 zł. miesięcznie. 

4. Markowi Kołwzanowi, który jest laureatem konkursu szkół podstawowych  

z matematyki. Marek został przygotowany do konkursu przez p. A. Lesiak  

i  otrzymał stypendium roczne w wysokości 190 zł. miesięcznie. 

5. Janowi Lesiakowi uczniowi Szkoły Podstawowej nr 3, który jest laureatem 

konkursu historycznego szkół podstawowych. Jan został przygotowany do 

konkursu przez nauczyciela historii p. E. Pietruszak. 

6. Arkadiuszowi Masłowskiemu, który jest uczniem Gimnazjum nr 2  

w Drezdenku, który zdobył tytuł laureata konkursu z fizyki.  

W związku z nieobecności Arkadiusza i jego rodziców list gratulacyjny odebrał  

p. M. Szwinto – nauczyciel fizyki, który przygotował Arkadiusza do konkursu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A Kołwzan podziękował wszystkim, którzy 

przygotowywali uczniów nagrodzonych przez Burmistrza  

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 
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Ad.5 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan powitał i poprosił o zabranie głosu 

Kierownika Biura Celowego Związku Gmin SGO5 p. M. Tokarka. Dodał 

jednocześnie, że w związku z tym, iż od wprowadzenia na terenie naszej gminy 

nowych zasad gospodarki odpadami minął miesiąc, zaprosił Kierownika Biura SGO5 

na sesję w celu wyjaśnienia wszelkich pojawiających się wątpliwości. 

Kierownik Biura Celowego Związku Gmin SGO5 p. M. Tokarek przedstawił swoją 

osobę jako odpowiedzialną za cały system wdrożenia nowelizacji ustawy, która 

funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. 

Przypomniał, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła  

w życie 1 lipca br., pierwszy przetarg ogłoszony w czerwcu na terenie działania 

Celowego Związku Gmin SGO5 nie doszedł do skutku ze względu na fakt, że cena 

zaproponowana w ofercie przez firmę zdecydowanie przekraczała nasze założenia 

budżetowe. Kierownik poinformował, że w lipcu br. został ogłoszony drugi przetarg 

(który również nie został rozstrzygnięty), w wyniku czego zostało zawarte 

porozumienie pomiędzy przewoźnikami, którzy do tej pory funkcjonowali na danym 

terenie. Porozumienie polegało na tym, że związek zobowiązał się do płacenia za 

wszystkie odpady wywożone od mieszkańców, natomiast firmy wywożące odpady 

zobowiązały się, że będą je odbierać od swoich klientów na dotychczasowych 

zasadach. M. Tokarek powiedział, że 12 sierpnia 2013r. został rozstrzygnięty 

przetarg, do którego oferty złożyły dwie firmy. Przewoźnik, który złożył droższą ofertę 

odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, czym zablokował możliwość podpisania 

umowy z wyłonioną w przetargu firmą. Kierownik Biura SGO5 dodał, że 4 września 

br. odbyła się rozprawa w KIO w Warszawie w wyniku, której odwołanie zostało 

oddalone (pisemny wyrok wpłynął do Biura Celowego związku Gmin SGO5  

16 września 2013r.). Jednocześnie poinformował, że w dniu 17 września 2013r.  

z firmą TEW została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych. Na terenie 

Gminy Drezdenko PGKiM odbierał odpady komunalne od mieszkańców do końca 

września. Kierownik Biura Celowego Związku Gmin SGO5 p. M. Tokarek 

poinformował, że nie wszyscy mieszkańcy złożyli deklaracje, w związku z czym te 

gospodarstwa nie mogły otrzymać pojemników. Wyjaśnił jednocześnie, że nie 

wszędzie firma dostarczająca pojemniki potrafiła dotrzeć, ponieważ teren gminy 

Drezdenko jest bardzo specyficznym obszarem. Jednak dzięki pomocy i uprzejmości 

sołtysów dostarczanie pojemników okazało się łatwiejsze, dodał, że podstawową 

przeszkodą jest brak oznakowania budynków mieszkalnych na terenie gminy.  

M. Tokarek powiedział, że ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych firma dostarczająca pojemniki nie mogła otrzymać od biura CZG SGO5 

nazwisk mieszkańców tylko numery posesji. Kierownik oświadczył, że firma TEW 

zabiera wszystkie odpady komunalne jakie są na danej nieruchomości. 

 M. Tokarek poinformował, że w mieście Drezdenko przez dwa miesiące 

funkcjonował PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

terenie PGKiM-u, jednak na dzień dzisiejszy punkt ten nie funkcjonuje ponieważ 

kwestie prawne przekazania obiektu dla Celowego Związku Gmin SGO5 były bardzo 
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skomplikowane. Powiedział, że po rozmowie z Burmistrzem Drezdenka  

p. M. Pietruszakiem jest wiadomym, że zostanie podpisana umowa użyczenia tego 

obiektu dla Celowego Związku Gmin w związku z czym w najbliższym czasie będzie 

mógł być przekazany firmie TEW jako PSZOK.  

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan podziękował kierownikowi biura 

Celowego Związku Gmin SGO5 i jednocześnie zapytał jak wygląda sprawa akcji 

informacyjnej dotyczącej ulotek o gromadzeniu odpadów komunalnych. 

Kierownik Celowego Związku Gmin SGO5 p. M. Tokarek powiedział, że ulotki 

informacyjne zostały wysłane drukami bezadresowymi do mieszkańców wszystkich 

gmin objętych obszarem działania CZG SGO5. 

Radny p. W. Zarzyński zapytał dlaczego do biura Celowego Związku Gmin SGO5  

w żaden sposób nie można się dodzwonić. Poprosił jednocześnie o podanie numeru 

telefonu, na który możliwy jest kontakt z biurem. Zapytał dlaczego na terenie wsi nie 

są ustawione (tak jak to było za czasów kiedy odpady odbierał PGKiM) pojemniki 

metalowe na odpady plastikowe. 

Kierownik biura CZG SGO5 powiedział, że zgodnie z umową obowiązkiem TEW jest 

posprzątanie miejsca, w którym są osadzone pojemniki, takie same zasady mają 

zastosowanie do gniazd kolorowych czyli do zbiórki selektywnej. 

Radny p. J. Skrzypczyński podzielił obawę kolegów radnych dotyczącą selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, ponieważ obecnie panuje ogólny chaos, mieszkańcy 

nie wiedzą czy mają wrzucać odpady do worków czy bezpośrednio do pojemników. 

M. Tokarek powiedział, że zgodnie z ustawą w zabudowie wielorodzinnej odbiór 

odpadów komunalnych musi się odbywać minimum 1 raz w tygodniu (w Drezdenku 

odbywa się 2 razy w tygodniu), natomiast zbiórka selektywna odbywa się 1 raz  

w miesiącu, chyba że pojemniki są przepełnione, wtedy firma TEW ma obowiązek 

opróżnić obłożone pojemniki. Dodał jednocześnie, że duże gniazda do zbiórki 

selektywnej są ustawione dla zabudowy wielorodzinnej, natomiast właścicieli 

nieruchomości jednorodzinnych otrzymują worki.   

Radny p. K. Jaśków zapytał czy mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje wnoszą opłaty 

zgodne z tymi deklaracjami i ile osób nie złożyło jeszcze deklaracji. 

Kierownik  biura Celowego Związku Gmin SGO5 poinformował, że nie wszyscy 

mieszkańcy złożyli deklaracje (osoby te trybem administracyjnym będą wzywane do 

dopełnienia tego obowiązku), dodał, że na 51.000 mieszkańców na terenie działania 

związku (stan na 30 grudnia 2012r.) na dzień dzisiejszy zostało złożonych deklaracji  

na 42.286 mieszkańców, przyjmując, że w granicach 10% nastąpiła migracja (liczba 

mieszkańców zameldowanych nie jest równa liczbie zamieszkałych). Kierownik 

powiedział, że z tej ilości osób, która złożyła deklaracje 82,3% wnosi zadeklarowane 

opłaty. 

Radny p. K. Siuda powiedział, że na potwierdzeniu złożenia nie ma czytelnego 

podpisu osoby, która przyjęła od danej osoby deklarację. Dodał, że może podać listę  

adresów mieszkańców gminy, od których do tej pory nie zostały odebrane odpady. 

Kierownik biura p. M. Tokarek zadeklarował, że po uzyskaniu danych osób, o których 

mówi radny p. K. Siuda osobiście zajmie się sprawą i sprawdzi dlaczego odpady nie 
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zostały odebrane. Dodał jednocześnie, że po ustaleniu harmonogramu do wszystkich 

sołectw zostały dostarczone informacje formatu A4 dotyczące terminów odbioru 

odpadów. 

Radny p. W. Kupczak zauważył, że przed wejściem w życie ustawy „śmieciowej” 

mieszkańcy płacili mniej a odbierano od nich wszystkie odpady, obecnie są problemy 

z odbiorem odpadów segregowanych, dodał, że nawet tzw. „odpadów zielonych” nie 

można wrzucić do pojemnika z odpadami z mieszanymi. Radny  

p. W. Kupczak zapytał dlaczego osoby, które po złożeniu pierwszej deklaracji 

zmieniły zdanie i złożyły deklaracje korygujące nie otrzymują potwierdzenia kolejnego 

złożenia. 

Kierownik Biura CZG SGO5 poinformował, że jeżeli ktoś złożył deklarację korygującą 

to z dniem złożenia, korekta zostaje wprowadzana do systemu i jednocześnie 

zaczyna obowiązywać, nie ma potrzeby wysyłania kolejnego potwierdzenia złożenia 

deklaracji. Dodał jednocześnie, że w najbliższym czasie mieszkańcy będą mieli 

możliwość podglądu swoich deklaracji, kont i płatności poprzez stronę internetową. 

Kierownik biura poinformował, że jeśli chodzi o odpady biodegradowalne to będą 

mogły być one wywożone do PSZOK-u, jednak jeżeli nie zostaną wywiezione  

a postawione w workach to również odpady te zostaną zabrane przez TEW. 

Radny p. W. Sapór w imieniu rady poprosił, aby firma TEW nie zostawiała odpadów, 

które znajdują się przy pojemnikach, aby również miejsce wokół koszy zostało 

posprzątane. 

Sołtys Lubiatowa p. D. Saj zapytała czy mieszkańcy przebywający na terenie 

nieruchomości czasowo (wczasowicze) muszą każdorazowo składać deklaracje 

informujące o zmianie danych w deklaracji (chwilę przyjazdu i odjazdu). 

Kierownik biura p. M. Tokarek powiedział, że opłata za wywóz nieczystości jest 

zobowiązaniem finansowym i nie można rozpocząć i zaniechać poboru bez złożenia 

stosowanej deklaracji. 

Radny p. K. Chyba zapytał czy jest możliwość zabudowania miejsc, których 

ustawione są pojemniki na odpady na terenie miasta.  

p. M. Tokarek powiedział, że Celowy Związek Gmin SGO5 nie jest właścicielem 

gruntów, na którym ustawione są pojemniki dla zabudowy wielorodzinnej, dlatego nie 

ma prawa stawiać żadnych budynków czy zadaszeń. Dodał, że takie działanie leży  

w gestii właściciela gruntu.   

Radny p. J. Skrzypczyński przekazał Kierownikowi Biura Celowego Związku Gmin 

SGO5 p. M. Tokarkowi informację na temat pisma, które wpłynęło do wszystkich 

radnych od Przewodniczącego Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  

p. R. Gawlika na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie działania CZG 

SGO5. 

Kierownik biura p. M. Tokarek poinformował, że treść powyższego pisma jest mu 

znana, komentując pismo zapytał dlaczego Przewodniczący Powiatu zwrócił się  

z takim pismem dopiero teraz, przecież ustawa obowiązuje od 3 miesięcy, dodał, że 

w przedmiotowe pismo stanowi stek bzdur i nie chce go dalej komentować. 
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Radny p. W. Zarzyński ponownie zapytał na jakie numer telefonu należy dzwonić, 

aby połączyć się z Biurem Celowego Związku Gmin SGO5. 

Kierownik Biura p. M. Tokarek podał numery telefonów: 95 717 34 31; 693 456 494. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan podziękował kierownikowi Biura 

Celowego Związku Gmin SGO5 za przybycie i wyczerpujące przedstawienie tematu 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 

 

Ad. 6 

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

 z realizacji zadań oświatowych radni otrzymali wraz z materiałami na sesję – 

materiał stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

W związku z brakiem pytań do Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty  

p. E. Pręt zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przypomniał, że informację  

z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku radni otrzymali wraz  

z materiałami na sesję. Jednocześnie poinformował, że Sąd Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 442/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. pozytywnie 

zaopiniował informację Burmistrza Drezdenka o przebiegu wykonania budżetu za  

I półrocze 2013 roku – Uchwała Nr 442/2013 wraz z informacją o przebiegu 

wykonania budżetu stanowią odpowiednio załącznik nr 11 i nr 12. 

W związku z brakiem pytań dotyczących informacji z wykonania budżetu Gminy za  

I półrocze 2013 roku w zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

W związku z nieobecnością na sali Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka  

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A Kołwzan zaproponował, aby przejść do punktu 9 

porządku obrad, natomiast po powrocie na salę Burmistrza Drezdenka zająć się 

punktem 8. 

 

Ad. 9 

Radny p. M. Czekajło: 
1. Poinformował, że budynki (szczególnie na wsiach) nie mają numerów 

porządkowych, co utrudnia dojazd służb ratunkowych do mieszkańców. 

2. Poinformował, że przy ul. Kościuszki, przy „Netto” w dalszym ciągu nie są 

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

3. Zapytał czy jest możliwość, aby ruch samochodów wyjeżdżających z „Netto” 

odbywał się od strony ul. Sienkiewicza. 

4. Poinformował, że przy skrzyżowaniu I Brygady – Kościuszki od strony 

„POLOmarketu” ulica jest nieoświetlona. 
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5. Poinformował, że przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z Parkową są zbyt 

wysokie krawężniki chodnika. 

 

Radny p. W. Sapór zwrócił się z prośbą o udrożnienie rowu przydrożnego przy ul. 
Poznańskiej (naprzeciwko stacji paliw „Lotos”) - rów znajduje się za ogródkami 
działkowymi w ciągu drogi gminnej. 

 

Radny p. K. Chyba poprosił o posprzątanie przez  CIS ulicy Podgórnej z liści oraz 

uzupełnienie przy tej ulicy koszy na śmieci. 

 

Radny p. K. Jaśków poprosił o wystąpienie do ZDW z zapytaniem, dlaczego na 

bardzo długich odcinkach drogi nr 158 obowiązuje ograniczenie do 40 km/h i czy jest 

możliwość zwiększenia ograniczenia do 60 km/h. 

 

Radny p. K. Siuda poprosił o interwencję w Rejonie Dróg w związku z drogą 

wojewódzką w Gościmiu – na zakręcie przy szkole rosną krzaki, które zasłaniają 

widoczność i stwarzają zagrożenie, należałoby je usunąć. 

 

Radny p. R. Świekatowski: 

1. Przypomniał sprawę pustostanu przy skrzyżowaniu ul. I Brygady i Piotra 

Skargi – budynek w dalszym ciągu nie został zabezpieczony. 

2. Zwrócił uwagę, że ulica Konopnickiej  dojeżdżając do ul. Okrężnej ma znak 

podporządkowania, natomiast nie jest oznakowana ul. Norwida. 

 

 

Ad. 10 

Radny p. M. Czekajło: 
1. Zastępca Burmistrza Drezdenka p. A. Kozubaj odpowiadając na interpelację 

radnego p. M. Czekajło w sprawie numerów porządkowych budynków 
mieszkalnych przypomniał, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek 
oznakowania swojej nieruchomości. 

2. Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że jeśli chodzi o most przy 
„Netto” to sprawa była już zgłaszana do Zarządu Dróg Wojewódzkich jednak bez 
skutku, zadeklarował jednocześnie, że zostanie w tej sprawie wystosowane 
kolejne pismo.  

3. Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj zadeklarował, że sprawdzone zostanie czy 
jest możliwość, aby ruch samochodowy od strony „Netto” mógł odbywać się ul. 
Sienkiewicza. 

4. Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że krawężniki przy 

skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z Parkową zostaną obniżone. 

 

Radny p. W. Sapór: 

Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj powiedział, że sprawa zostanie rozpoznana, 

dodał, że jeżeli rów należy do gminy to zostanie on udrożniony, ale być może trzeba 
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będzie zwrócić się do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz 

ZDW. 

 

 

Radny p. K. Chyba: 

Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj zadeklarował, że ul. Podgórna zostanie 

uporządkowana przez CIS. 

 

Radny p. K. Jaśków: 

Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj powiedział, że do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

zostanie wystosowane pismo z pytaniem o możliwość podwyższenia do 60 km/h 

ograniczenia prędkości na drodze nr 158. 

 

Radny p. K. Siuda: 

Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj poinformował, że w sprawie usunięcia krzaków  

w pasie drogi wojewódzkiej w Gościmiu zostanie wystosowane pismo do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. 

 

Radny p. R. Świekatowski: 

1. Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj powiedział, że jeżeli jest taka konieczność 
to pustostan przy skrzyżowaniu ulic I Brygady i Piotra Skargi zostanie 
zabezpieczony. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dodał, że do wiadomości Rady 

Miejskiej wpłynęło pismo od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

informujące, że właściciele budynku przy ul. I Brygady zmarli i ustalono, że 

został ogłoszony testament, w oparciu o który zostaną wskazane osoby 

dziedziczące własność po zmarłych właścicielach. 

2. Zastępca Burmistrza p. A. Kozubaj powiedział, że skrzyżowanie ulic Norwida  

z Okrężną zostanie odpowiednio oznakowane. 

 

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

1. Kierownik Referatu Budownictwa p. R. Netyks poprosiła o przekazanie 

ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko obręb Radowo 

w dniach od 12 listopada do 5 grudnia 2013r. w tut. urzędzie pok. 10 i 11  

w godz. pon. - 07:30 - 16:30, wt - czw – 07:30 – 15:30, pt. - 07:30 – 14:30.  

Dyskusja publiczna nad projektem odbędzie się 5 grudnia 2013r. o godz. 

15:30 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku – 

pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

2. Kierownik Referatu Budownictwa p. R. Netyks poprosiła o przekazanie 

informacji o konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów w dniu 
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 6 listopada 2013r. o godz. 15:30 w sali wiejskiej w Osowie pismo stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu . 

3. Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska p. D. Nowak 

przekazała informację o podmiotach, w których wykonywana będzie kara 

ograniczenia wolności oraz prace użyteczne przez skazanych jest to Centrum 

Integracji Społecznej w Drezdenku oraz Miejsko-Gminny Zespół Oświaty  

w Drezdenku -  pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

4. W Biurze Rady dostępna jest do wglądu informacja Burmistrza o wysokości 

umorzonych należności oraz udzielonych innych ulgach należności cywilno-

prawnych za II i III kwartał 2013 roku – pisma stanowią odpowiednio załącznik 

nr 5 i nr 6 do niniejszego protokołu i jest dostępne do wglądu w Biurze Rady.  

5. Wpłynęła odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich na interpelację w sprawie 

utrzymania dróg na terenie gminy Drezdenko – pismo dostępne do wglądu  

w biurze rady – pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu i jest 

dostępne do wglądu w Biurze Rady.  

6. Wpłynęła odpowiedź od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Drezdenku w sprawie interpelacji dotyczących budynku przy ul. Pierwszej 

Brygady 8 w Drezdenko oraz budynku nr 31 w Kleśnie – pismo stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu i jest dostępne do wglądu w Biurze 

Rady. 

7. Dziś tj. 30.10.2013r. wpłynęło pismo od W-ce Starosty Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego p. W. Pietruszaka w sprawie nadania nazwy nowej ulicy  

w Drezdenku – propozycja ul. Tadeusza Mazowieckiego - pismo stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu i jest dostępne do wglądu w Biurze 

Rady. 

 

Ad. 8 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak zaproponował, aby pozostawić stawki 

podatków na poziomie z 2013 roku. Dodał jednocześnie, że rok 2014 będzie 

pierwszym, kiedy do budżetu gminy będą wpływały pełne dochody z wydobycia nafty 

i gazu, co pozwoli zaspokoić potrzeby zarówno jeśli chodzi o wydatki bieżące jak 

i inwestycyjne. Powiedział, że z drugiej strony, jeśli radni zdecydują  

o podwyżce podatków o poziom inflacji to wzrost dochodów gminy wzroście  

o ok. 300.000 zł. Podsumowując zaproponował nie podwyższać podatków 

 i wykorzystać moment zwiększonych dochodów gminy na to, aby mieszkańcom 

 i przedsiębiorcom dać w przyszłym roku odetchnąć od podwyżki. 

Radny p. J. Skrzypczyński zapytał czy w związku ze znacznymi dochodami z nafty, 

gmina nie będzie musiała płacić na rzecz gmin uboższych tzw. janosikowego i czy 

nie będzie obniżona subwencja w związku z wyższymi dochodami na 1 mieszkańca. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak odpowiedział, że na chwilę obecną płacenie 

tzw. janosikowego nie wchodzi w rachubę. 

Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz dodała, że subwencja wyrównawcza na rok 2013 

była wyliczana na bazie osiągniętych dochodów od podatków i opłat lokalnych  
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z 2011 roku, natomiast na rok 2014 będzie wyliczana na bazie osiągniętych 

dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z 2012 roku.  

Salę sesyjną opuścił radny p. W. Sapór. 

 

 

Ad.11 

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 zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok – 

druk nr 334/13 (projekt stanowi załącznik nr 13 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 XLI/325/2013 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok  (uchwała stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.12 

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

lata 2013-2021– druk nr 335/13 (projekt stanowi załącznik nr 15 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 XLI/326/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 (uchwała 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.13  

Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku – druk nr 336/13 (projekt stanowi 

załącznik nr 17 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 XLI/327/2013 w sprawie udzielenia 
dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.14  

Projekt uchwały w/s ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu 

zakładowi budżetowemu na rok 2014 – druk nr 337/13 (projekt stanowi załącznik nr 

19 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 XLI/328/2013 w sprawie ustalenia 
stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu na rok 
2014 (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 
Na salę sesyjną wrócił radny p. W. Sapór, obecnie na sali znajduje się 15 radnych. 

 

 

Ad.15 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko – druk nr 

338/13 (projekt stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XLI/329/2013 w nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 
protokołu). 
 

Ad.16 

Projekt uchwały w/s zabezpieczenia środków finansowych na wykup nieruchomości 

pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – druk nr 339/13 

(projekt stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XLI/330/2013 w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych na wykup nieruchomości pod 
działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (uchwała 
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.17 

Projekt uchwały grupy radnych w/s zmiany Statutu Gminy Drezdenko – druk nr 

340/13 (projekt stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały 

przewiduje możliwość rozszerzenia prezydium Rady Miejskiej w Drezdenku z 2 do 3 

w-ce przewodniczących. 

Radny p. W. Sapór uzasadniając podjęcie niniejszego projektu uchwały powiedział, 

że w tej chwili w radzie są trzy kluby, z których Forum Samorządowe ma największą 

ilość radnych a nie ma w radzie swojego w-ce przewodniczącego. Dodał 

jednocześnie, że jako Przewodniczący Klubu Radnych Forum Samorządowe 

występuje do Rady o zmianę § 15 pkt  2 Statutu Gminy Drezdenko. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 5 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XLI/331/2013 w sprawie zmiany 
Statutu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 
protokołu). 
 

Ad.18 
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Przewodniczący Rady Miejskiej p. A Kołwzan poinformował, że do biura rady 

wpłynęły analizy oświadczeń majątkowych dokonane przez Wojewodę Lubuskiego, 

Urząd Skarbowy a także inne podmioty dokonujące analizy. Dodał jednocześnie, że 

dokumenty są dostępne do wglądu w biurze rady. 

W związku z dniem 11 Listopada – Święto Niepodległości Przewodniczący Rady 
Miejskiej p. A . Kołwzan poprosił chętnych radnych i sołtysów do wystąpienia  
w poczcie sztandarowym z okazji Święta Niepodległości. Jednocześnie poprosił 
Burmistrza p. M. Pietruszaka o oddelegowanie pracownika Urzędu Miejskiego. 
 
Ad. 19 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XLI sesję Rady Miejskiej uznał za 
zakończoną. 
 

Sporządziła: 
Joanna Ambroziak                                                                       
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                     w Drezdenku 
                                                                                      

                                                              Adam Kołwzan 

 


