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Protokół Nr III/10 

obrad III sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 29 grudnia 2010 roku 

Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia III sesji Rady 
Miejskiej, jednocześnie poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 
ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przez Burmistrza Drezdenka p. Macieja Pietruszaka 
(pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Powitał Wicestarostę 
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego p. A. Liberę, radnego powiatowego p. 
Tadeusza Mąkę, Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza 
Drezdenka p . A. Kozubaja, Skarbnika Gminy p. A. Lachowicz (lista obecności 
stanowi załącznik nr 2b do protokołu), sołtysów (lista obecności stanowi załącznik nr 
2a do protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego 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. Adam Kołwzan przedstawił  zaproponowany przez 
Burmistrza porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad III sesji Rady Miejskiej. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 

2010 roku. 
4. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 

2010 rok – druk nr 05/10. 
5. Projekt uchwały w/s ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 06/10. 
6. Projekt uchwały w/s wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka – druk nr 07/10. 
7. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Zwrócił się z prośbą, aby Burmistrz wyraził zgodę na dodanie do porządku obrad 
czterech projektów uchwał o numerach druków 08/10 w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej, 09/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Budżetowej, 10/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 11/10 w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej. Wynika to z faktu, że wkradły się pewne błędy w uchwałach 
podjętych na I sesji Rady Miejskiej. Ponadto otrzymał pismo grupy radnych o 
utworzeniu klubu radnych Forum Samorządowe, co powoduje, że przedstawiciel 
Forum powinien zasiadać w Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu). Powstał także klub radnych „Porozumienie” (załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu). 
Burmistrz p. M. Pietruszak stwierdził, że nie widzi przeszkód, aby po pkt. 6 rozpatrzyć 
cztery projekty uchwał. Pozostałe punkty porządku ulegną przesunięciu. 
Radny W. Sapór zaznaczył, że jest wakat na stanowisku w-ce przewodniczącego 
Rady Miejskiej, a Statut Gminy zakłada, że jest dwóch w-ce przewodniczących. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że wyboru zastępcy 
przewodniczącego dokonamy na następnej sesji Rady Miejskiej, ponieważ nie 
jesteśmy do tego przygotowani logistycznie. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
po poprawkach (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że w dniu dzisiejszym 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. uniewinnił go od stawianych zarzutów.  
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokół z II sesji Rady 
Miejskiej został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
i  1 „wstrzymuj ącym si ę” przyj ęła protokół z II sesji Rady Miejskiej z dnia 14 
grudnia 2010 roku. 
Ad. 4 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 
2010 rok – druk nr 05/10 (projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
Burmistrz poinformował, że dokonuje się przeniesień w planach wydatków 
pomniejszając  z odsetek od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne  oraz 
odsetek od emisji papierów wartościowych o kwotę 150.000,00 zł, zwiększając zapi 
na zimowe utrzymanie dróg gminnych 150.000,00 zł. Dodał, że zaplanowane środki 
już się wyczerpały i należy przenieść w/w kwotę ze względu na konieczność 
oczyszczania dróg i ulic w gminie. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie podj ęła uchwał ę Nr 
III/05/10 w sprawie  zmiany uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 
2010 rok. 
Ad. 5 
Projekt uchwały w/s ustalenia wydatków bud żetu gminy, które w roku 2010 nie 
wygasaj ą                  z upływem roku bud żetowego – druk nr 06/10 ( projekt 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
Burmistrz p. M. Pietruszak wyjaśnił,  że wydatki majątkowe i bieżące ujęte w wykazie 
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dotyczą wydatków 
związanych z realizacją umów, a wykonanie w 2010 roku było nie możliwe między 
innymi z uwagi na: 
- złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych - 
 „przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelna, ul. Wiejska”, 
 „budowa oświetlenia w miejscowości Zagórze”     
 „uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia nawierzchni ulic i chodników                            
w Drezdenku,  ul. Południowa, Ar. Krajowej, Okrężnej i Willowej - etap II 
-przedłużenie się procedury dotyczącej  uzyskania decyzji celu publicznego, 
związanej z przepisami ochrony środowiska- budowa oświetlenia w miejscowości 
Rąpin (wykonanie projektu technicznego). 
          Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z póżn. zm.) organ  stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego.  W wykazie tym ujmuje się wydatki 
związane z realizacją umów: 
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1) w sprawie zamówień publicznych; 
2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. 
Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i 
rozdziały klasyfikacji wydatków,  z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.  
Radny W. Kupczak zapytał, czy kwota zaplanowana na remont sal wiejskich w 
Trzebiczu i Gościmiu wystarczy na wykonanie tego zadania. Z tego, co jest mu 
wiadome, kosztorys opiewał na dużo większą kwotę. 
Burmistrz p. M. Pietruszak wyjaśnił, że 40% wartości zadanie zostanie pokryte ze 
środków uzyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan zapytał, czy zdołamy zakończyć inwestycję 
„budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Drezdenku” do 30 czerwca 2011 r. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował,. że ustawa nakłada na gminę 
obowiązek, aby zakończyć inwestycje, dla których wydatki nie wygasły z upływem 
roku budżetowego do 30 czerwca roku następnego i trzeba będzie tak prowadzić 
prace, aby je zakończyć. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie podj ęła uchwał ę Nr 
III/06/10 w sprawie  ustalenia wydatków bud żetu gminy, które w roku 2010 nie 
wygasaj ą z upływem roku bud żetowego. 
Ad. 6  
Projekt uchwały w/s wynagrodzenia Burmistrza Drezde nka – druk nr 07/10 
(projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
Radny W. Sapór zauważył, że w § 1 pkt. 1 nastąpiła pomyłka, i kwota 5.800,00 zł 
powinna być zastąpiona kwotą 5.300,00 zł i złożył wniosek formalny o dokonanie 
poprawki w projekcie uchwały. 
Rada Miejska, obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła wniosek formalny 
zgłoszony przez  radnego W. Sapór. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie podj ęła uchwał ę Nr 
III/07/10 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka.  
Ad. 7  
Projekt uchwały w/s ustalenia składu osobowego Komi sji Rewizyjnej – druk nr 
08/10 (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan, poinformował, że swoją propozycję 
przynależności do Komisji Rewizyjnej zgłosiło trzech radnych: p. M. Przewoźny,                  
p. K. Siuda i p. W. Kupczak. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych,  jednogło śnie powołała Komisj ę 
Rewizyjn ą                              w składzie: p. Marek Przewo źny, p. Krzysztof Siuda 
i p. Waldemar Kupczak. 
Radny Waldemar Kupczak poinformował, że Komisja ukonstytuowała się i na 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jej członkowie wybrali                                               
p. Waldemara Kupczaka, na z-cę przewodniczącego p. Krzysztofa Siudę i na członka 
p. Marka Przewoźnego.  
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Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych,  jednogło śnie podj ęła uchwał ę Nr 
III/08/10 w/s ustalenia składu osobowego Komisji Re wizyjnej, gdzie 
przewodnicz ącym został  p. Waldemar Kupczak, a jego zast ępcą p. Krzysztof 
Siuda. 
Ad. 8 
Projekt uchwały w/s ustalenia składu osobowego Komi sji Bud żetowej – druk nr 
09/10                        (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan, poinformował, że swoją propozycję 
przynależności do Komisji Budżetowej zgłosili następujący radni: p. W. Sapór,                  
p. K. Jaśków, p. K. Czerwińska, p. K. Chyba, p. J. Skrzypczyński, p. H. Majzlik,               
p. M. Czekajło, p. W. Zietek, p. W. Zarzyński, p. A. Kołwzan, p. E. Nawrot,                    
p. R. Świekatowski,  p. W. Kupczak. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych,  jednogło śnie powołała Komisj ę 
Bud żetow ą                              w składzie: p. W. Sap ór, p. K. Ja śków, p. K. 
Czerwińska, p. K. Chyba, p. J. Skrzypczy ński,                  p. H. Majzlik, p. M. 
Czekajło, p. W. Zi ętek, p. W. Zarzy ński, p. A. Kołwzan, p. E. Nawrot,                             
p. R. Świekatowski, p. W. Kupczak.                                
Radna W. Ziętek poinformowała, że Komisja ukonstytuowała się i na 
przewodniczącego Komisji Budżetowej, jej członkowie wybrali p. Wiolettę Ziętek,  na 
z-cę przewodniczącego p. Michała Czekajło. Pozostali radni są członkami Komisji 
Budżetowej. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych,  jednogło śnie podj ęła uchwał ę Nr 
III/09/10 w/s ustalenia składu osobowego Komisji Bu dżetowej, gdzie 
przewodnicz ącą została p. Wioletta Zi ętek, a jej zast ępcą p Michał Czekajło. 
Ad. 9 
Projekt uchwały w/s ustalenia składu osobowego Komi sji O światy, Kultury, 
Sportu, Zdrowia                      i Opieki Społe cznej – druk nr 10/10 ( projekt stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan, poinformował, że swoją propozycję 
przynależności do Komisji zadeklarowali następujący radni: p. W. Sapór,                     
p. K. Jaśków, p. K. Czerwińska, p. H. Majzlik, p. J. Skrzypczyński, p. M. Czekajło,                 
p. A. Kołwzan, p. R. Świekatowski, p. E. Nawrot.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych,  jednogło śnie powołała Komisj ę 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  w składzie: p. W. Sapór, 
p. K. Jaśków, p. K. Czerwi ńska,              p. H. Majzlik, p. J. Skrzypczy ński, p. M. 
Czekajło, p. A. Kołwzan, p. R. Świekatowski,                          p. E. Nawrot.  
Radny K. Jaśków poinformował, że Komisja ukonstytuowała się i jej członkowie 
wybrali na przewodniczącego radnego Krzysztofa Jaśkowa, a na jego zastępcę 
radną Katarzynę Czerwińską. Pozostali radni są członkami Komisji. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych,  jednogło śnie podj ęła uchwał ę Nr 
III/10/10                       w/s ustalenia skład u osobowego Komisji O światy, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, gdzie  przewodnicz ącym Komisji 
został p. Krzysztof Ja śków, a jego zast ępcą                          p. Katarzyna 
Czerwińska. 
Ad. 10 
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Projekt uchwały w/s ustalenia składu osobowego Komi sji Porz ądku 
Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony Przeciwpo żarowej 
– druk nr 11/10 ( projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan, poinformował, że swoją propozycję 
przynależności do Komisji zadeklarowali następujący radni: p. K. Chyba,                      
p. M. Przewoźny, p. K. Siuda, p. W. Ziętek, p. W. Zarzyński. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych,  jednogło śnie powołała Komisj ę 
Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony 
Przeciwpo żarowej w składzie: p. K. Chyba, p. Marek Przewo źny, p. Krzysztof 
Siuda i p. W. Zi ętek, p. W. Zarzy ński. 
Radny M. Przewoźny poinformował, że Komisja ukonstytuowała się i jej członkowie 
wybrali na przewodniczącego Komisji radnego Marka Przewoźnego, a na jego 
zastępcę radnego Karola Chyba. Pozostali radni są członkami Komisji. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych,  jednogło śnie podj ęła uchwał ę Nr 
III/11/10 w/s ustalenia składu osobowego Komisji Po rządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony Przeciwpo żarowej, gdzie 
przewodnicz ącym został p. Marek Przewo źny, a jego zast ępcą p. Karol Chyba.  
Ad. 11  
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i III sesję Rady Miejskiej uznał za 
zakończoną.  

 
Sporządziła:      
M. Grzelak 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

    
/-/ Adam Kołwzan  

 
 
 
 

 


