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Protokół Nr IV/11 

z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 27 stycznia 2011 roku 

Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia IV sesji Rady 
Miejskiej. 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, Sekretarza Gminy p. L. Jaśków, 
Skarbnika Gminy p. A. Lachowicz (lista obecności stanowi załącznik nr 1b do 
protokołu), sołtysów (lista obecności stanowi załącznik nr 1a do protokołu), radnych 
(lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 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 
porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 
prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku. 
4. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. 
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.  
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Drezdenku na 2011 rok.  
7. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku na 

2011 rok.  
8. Informacja z wykonania Uchwały Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w 

Drezdenku z dnia  28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali 
stanowiących własność Gminy Drezdenko oraz Uchwały Nr XLVII/314/10 
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami za 2010 rok.  

9. Omówienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 
2011 rok.  

10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.  

11. Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Miejskiej 
dotyczących projektu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz stanowiska 
Burmistrza wobec zgłoszonych wniosków.  

12. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi 
poprawkami wraz z ich przegłosowaniem.  

13. Glosowanie nad projektem uchwały w/s uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Drezdenko na 2011 rok  – druk nr 12/11. 

14. Projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Drezdenko na lata 2011-2021 – druk nr 13/11. 

15. Projekt uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować 
zadania pożytku publicznego na 2011 rok  – druk  nr 14/11. 
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16. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
użyczenia nieruchomości gruntowej – druk nr 15/11. 

17. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
użyczenia nieruchomości gruntowej – druk nr 16/11. 

18. Projekt uchwały w/s komunalizacji mienia Skarbu Państwa – druk nr 17/11. 
19. Projekt uchwały w/s ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  – 

druk nr 18/11. 
20. Wolne wnioski.  
21. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poprosił radnych, aby uwzględnili 
poprawki do porządku obrad polegające na dodaniu po pkt 18 dwóch projektów 
uchwał: w/s wyboru Sołtysów i Rad sołeckich - druk nr 19/11 oraz w/s wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku – druk nr 20/11. Pozostałe 
punkty ulegają przesunięciu. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz z zaproponowanymi poprawkami (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu). 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokół z III sesji Rady 
Miejskiej został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
i  0 „wstrzyma. si ę” przyj ęła protokół z III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 gr udnia 
2010 roku. 
 
Ad. 4  
Radny K. Siuda przedstawił następujące interpelacje: 

1. Oznakowanie budynków z prawej i lewej strony Rąpina oraz zjazdów za 
boiskiem, 

2. Lampy od sklepu do drogi wojewódzkiej nie świecą, 
3. Dzieci ze wsi Osów, Zielątkowo, Goszczanowiec stoją pod gołym niebem, w 

m. Rąpin przystanek powinien zostać wymieniony, 
4. Na ul. Marszałkowskiej w Drezdenku, koło cisów jest przejście dla pieszych, 

powinno zostać przesunięte, ze względu na utrudnienia w ruchu, 
Radny W. Sapór poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji na temat sytuacji 
powodziowej  
Radna K. Czerwińska poruszyła sprawę sygnalizacji świetlnej i radaru przy Szkole 
Podstawowej w Niegosławiu. Zapytała, czy i kiedy będą montowane.  Zapytała także, 
czy planuje się wyznaczyć miejsca postojowe dla rodziców odwożących dzieci do tej 
szkoły. Ponadto poruszyła sprawę budowy drogi w Czartowie, która była zrobiona do 
pewnego momentu . Zapytała, czy planuje się dokończyć tą drogę, Poinformowała, 
że na ul. I Brygady wystaje z torów pręt lub szyna. Poprosiła o  wycięcie wszystkich 
krzaków na ul. Lipnowskiej w Niegosławiu 
Radny K. Jaśków zaapelował, aby w miarę możliwości kontrolować i  naprawiać 
dziury w jezdniach, powstałe w okresie zimowym. 
Radny W. Kupczak poprosił o zasygnalizowanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, 
aby drogi wojewódzkie także były naprawiane. 
Radny K. Siuda zapytał Starostę Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, czy 
Starostwo Powiatowe przewiduje remonty dróg na terenie naszej gminy. 
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Radny W. Zarzyński poinformował, że na ul. Niegosławskiej z osiedla przy boisku nie 
można wyjechać. Poprosił, aby  zainteresować się tą drogą. 
Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drezdenku na                 
ul. Milicką zapytali, kiedy dzieci zaczną chodzić do budynku głównego przy ul. 
Szkolnej. Budynek szkoły został wyremontowany i mogłyby już do niego uczęszczać. 
Na ul. Milickiej nie ma warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa, aby takie małe 
dzieci tam przebywały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił 10-minutową przerwę.  
 
Ad.5 
Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje: 

1. Rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 – ucieszył się, że rodzice 
obecnie chcą, aby dzieci uczęszczały do budynku głównego, choć wcześniej 
byli temu przeciwni. Poinformował, że remont został odebrany, ale niestety 
wykryto wiele wad, które muszą być poprawione. Obecnie nie ma możliwości 
przeniesienia dzieci, gdyż usterki zagrażałyby ich bezpieczeństwu. Może się 
to rodzicom wydać nieistotne, ale są to sprawy ważne. Jako Burmistrz poczyni 
starania, aby przeniesienie dzieci nastąpiło jak najszybciej. Nie może jednak 
podać żadnego terminu.  

2. Radnej K. Czerwińskiej – w sprawie oświetlenia oraz radaru przy Szkole 
Podstawowej w Niegosławiu i usytuowania parkingu dla rodziców dzieci, 
zostanie udzielona odpowiedź pisemna. Jeżeli chodzi o drogę do Czartowa - 
na ten rok nie są zaplanowane środki na inwestycję w tym zakresie i mogą 
wystąpić jedynie remonty bieżące. Wystąpimy do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w sprawie wystającego prętu przy wjeździe z Niegosławia do Drezdenka. 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. R. Frost 
poinformował, że część krzewów została już wycięta w ubiegłym roku. 
Pracownicy referatu dokonają oględzin i jeśli krzewy zagrażają 
bezpieczeństwu, zostaną usunięte. Po uchwaleniu budżetu na 2011 rok 
zostaną rozpisane przetargi i wtedy będzie taka możliwość. 

3. Radnego K. Siudy – po uchwaleniu budżetu planowane jest dokonanie 
przeglądy przystanków i zapadną decyzje o ich naprawach lub wymianie.                  
W sprawie oznakowania miejscowości Rąpin musi nastąpić uzgodnienie                   
z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Ponadto poprosił o wszelkie sygnały o braku 
oświetlenia , na jakie zawsze będzie reakcja. W sprawie przejścia dla pieszych 
na ul. Marszałkowskiej, były już przymiarki do jego przeniesienia, ale 
możliwości na to nie pozwalają. Była już odmowna decyzja ZDW w tej 
sprawie. Znajduje się tam brama, wjazd oraz bardzo blisko kolejne przejście 
dla pieszych. Być może mogłoby nastąpić przesunięcie o ok. 3 metry. W tej 
chwili jest tam trochę bezpieczniej, gdyż zostały przycięte cisy. 
Radny J. Skrzypczyński stwierdził, że  może sprawę rozwiązałyby światła. 
Radny K. Chyba dodał, że można zastosować światła pulsacyjne. 
Burmistrz stwierdził, że ZDW zostaną przedstawione te rozwiązania i 
poczekamy na ich wypowiedź.  

4.  Radnego W. Sapór – z tematem powodziowym zmagamy się już od listopada. 
Jest to temat rzeka. W roku obecnym Noteć ma ok. 280 cm  na terenie miasta, 
gdzie w ubiegłym roku miała ok. 180 cm. Przekraczała więc stan 
ostrzegawczy. Na przełomie listopada i grudnia przekroczyła już stan 
alarmowy. Od około dwóch tygodni osiąga stan 350 cm, a więc przekracza o 
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pół metra stan alarmowy. Ten stan się utrzymuje, gdyż pomimo zmniejszenia 
się opadów, niestety nastąpiła odwilż. Mocno podniósł się także w ostatnim 
tygodniu stan Drawy – o ok. 30-40 cm. Podnosi się stan Noteci w Krzyżu 
Wlkp. Na wysokości Goszczanowca wysokość Noteci była bardzo duża. 
Mamy problem z kanałem Gościmka, który wpada do Noteci na wysokości 
Goszczanowca, na znajdującym się tam międzywalu. Miała być tam 
budowana przepompownia, pracy były rozpoczęte, ale zostały przerwane. 
Jeżeli przepompownia tam nie powstanie, to przy takich wielkich stanach 
Noteci będzie występowała cofka. W rejonie Gościmca, Zielątkowa musiano 
co godzinę monitorować stan rzeki, układano także worki na wale. Przy okazji 
złożył wielkie podziękowania pod adresem wszystkich jednostek straży 
pożarnej w naszej gminie. Akcja układania worków odbywała się również w 
Drezdenku na ul. Łąkowej, Pomorskiej, Niepodległości. To wszystko mogło się 
udać tylko dzięki pracy strażaków. W międzyczasie dokonaliśmy oględzin 
starej Noteci od oczyszczali ścieków do ujścia. Niestety nawet kajakami nie 
udało się tam przepłynąć. Materiał fotograficzny wykorzystaliśmy jako ważny 
załącznik do pisma skierowanego do Zarządu Melioracji. Cofka na Starej 
Noteci występuje, gdyż chociaż my dbamy o rzekę na terenie miasta, a nie 
jest to nasze zadanie, to nikt nie dba o stan rzeki na pozostałym odcinku. 
Rzeka jest niedrożna od terenu oczyszczalni ścieków do ujścia. W dniu                    
21 stycznia w piśmie skierowanym do naszej gminy Lubuski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych przekazuje, iż zostały zabezpieczone środki na roboty 
zabezpieczające na wale Goszczanowiec-Trzebicz. Jest także sporządzany 
plan finansowo-rzeczowy dotyczący utrzymania cieków i wałów w roku 2011. 
Planowane jest wykoszenie porostów z wycięciem krzaków na  obszarze               
27,3 km wałów. Oby to się odbyło, ponieważ zarówno wały jak i cieki wodne 
są okropnie pozarastane, zakrzaczone, zadrzewione, co powoduje, że są 
podtopienia w miejscach, w których mogłoby ich nie być.  W wielu wsiach na 
terenie gminy występują podtopienia, czego na pewno byłoby mniej, gdyby 
cieki wodne były drożne. LZMiUW poinformował także, że ma w planach 
konserwację Starej Noteci od ul. Łąkowej oraz kanału Rudawa w Niegosławiu               
i Czartowie oraz kanału Człapia w Lipnie i Karwinie. Pismo podpisał kierownik  
p. A. Ćwirko. Stan Noteci jest na tyle wysoki, że na radykalny spadek nie 
można liczyć, a wiosną przecież poziomy rzek rosną wraz z roztopami. Nie 
potrafimy odpowiedzieć, jak wzrośnie poziom Noteci wraz z wiosennymi 
roztopami. Na razie prognozy są optymistyczne. Stany cieków stopniowo 
powinny opadać. Sprawy powodziowe są monitorowane na co dzień. Niestety 
Zarząd Melioracji nie posiada narzędzi do monitorowania stanów wody zimą. 
Nie są więc w stanie przewidzieć, jaki przyrost wody może nastąpić a więc 
także ostrzec władz miast i powiatów. 

5. Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych p. R. Frost 
odpowiedział na zapytania radnego W. Kupczaka, radnego W. Zarzyńskiego, 
radnego K. Jaśków – zwrócono się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby w 
miarę możliwości na bieżąco naprawiali dziury w drogach, w chwili obecnej 
Referat czeka na uchwalenie  budżetu i natychmiast zostaną uruchomione 
procedury przetargowe na remonty bieżące dróg, ok. 15 lutego wykonawca 
powinien zostać wybrany, zostanie ustalony harmonogram napraw i prace się 
rozpoczną, jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Jeżeli chodzi                      
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o ul. Niegosławską jest tam droga gruntowa, w budżecie nie ma środków na 
budowę ulicy a więc będzie ona naprawiana w ramach remontów bieżących. 

Radny W. Sapór poprosił, aby Burmistrz zwrócił się do dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Drezdenku, aby po feriach zwołał zebranie rodziców wraz z 
wykonawcą, aby poinformować rodziców o koniecznych pracach i terminach ich 
wykonania. Chodzi o to, aby nie było dezinformacji w tej sprawie. 
Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego p. A. Libera poinformował, że Powiat 
Strzelecko-Drezdenecki planuje w naszej gminie dokończenie asfaltu w miejscowości 
Rąpin i przeznaczył na ten cel 100.000,00 zł. W projekcie budżetu była też ujęta 
kwota na dokumentację remontu drogi Gościm – Sowia Góra w wysokości 80.000,00 
zł., ale na dzisiejszej sesji Powiatu została ona wycofana z budżetu. Sytuacja 
finansowa powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego jest bardzo trudna. Powiat musi 
spłacać zobowiązania wymagalne, szczególnie powstałe po SPZOZ w Drezdenku. 
Do dzisiaj nie ma jeszcze gwarancji otrzymania od państwa pomocy z tytułu 
przystąpienia do planu B jeżeli chodzi o pomoc przy przekształcaniu szpitali w spółki 
ze 100%-owym udziałem Powiatu. Projekt jest oceniany w Banku Gospodarstwa 
Krajowego i w najlepszym razie otrzymamy kwotę ok. 17 mln zł. Dopiero po 
otrzymaniu tej pomocy będzie można myśleć o jakichkolwiek innych inwestycjach. 
Posiadane środki przeznaczane są na remonty bieżące zarządzanych przez Powiat 
dróg. Kwota przeznaczona na drogę w Rąpinie jest także zagrożona, gdyż 
zaplanowane środki mogą zostać przeznaczone na bieżące remonty dróg. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 
projekt planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok (projekt planu pracy Rady Miejskiej 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Poprosił radnych o wnoszenie 
uwag. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła plan pracy Rady 
Miejskiej na 2011 rok. 
 
Ad. 7 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 
projekty planów pracy stałych komisji Rady na 2011 rok, które ustaliły poszczególne 
Komisje Rady Miejskiej (projekty planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej 
stanowią załączniki nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 do niniejszego protokołu). Poprosił  o 
wnoszenie uwag. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła plany pracy 
stałych komisji Rady Miejskiej na 2011 rok. 
 
Ad. 8  
Informacja z wykonania Uchwały Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia                         
28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność 
Gminy Drezdenko oraz Uchwały Nr XLVII/314/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 
28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami za 2010 
rok (Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił 5-minutową przerwę.  
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Ad. 9 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że projekt budżetu na 
2011 rok był omawiany na stałych komisjach Rady Miejskiej. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że wniósł do projektu budżetu 
stanowisko, po przedstawieniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową swoich uwag 
(stanowisko stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).  
 
Ad. 10 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan odczytał pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok 
(opinia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 11 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. W. Kupczak odczytał pozytywną opinię 
Komisji Rewizyjnej w/s projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko 
(opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej p. K. Jaśków 
odczytał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznejw/s 
projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko (opinia stanowi załącznik  nr 
12 do niniejszego protokołu). 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. W. Ziętek odczytała pozytywną opinię Komisji 
Budżetowej w/s projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko (opinia 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
oraz ochrony Przeciwpożarowej p. M. Przewoźny odczytał pozytywną opinię Komisji 
Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej w/s projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko 
(opinia stanowi załącznik nr  14 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 12 
Burmistrz przedstawił autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy 
Drezdenko  na 2011 rok. Autopoprawka polega na: zmniejszeniu wydatków 
bieżących związanych z realizacją zadań jednostek budżetowych o kwotę 
157.000,00 zł. Zmniejszenia dotyczą: 
- dz. 710, rozdz. 71004, par. 4300 o kwotę 70.000,00 zł, 
- dz. 750, rozdz. 75023, par. 4210 o kwotę 20.000,00 zł, 
- dz. 750, rozdz. 75075, par. 4300 o kwotę 17.000,00 zł, 
- dz. 801, rozdz. 80110, par. 4010 o kwotę 30.000,00 zł, 
- dz. 900, rozdz. 90019, par. 4300 k kwotę 7.000,00 zł, 
- dz. 926, rozdz. 92601, par. 4260 o kwotę 13.000,00 zł. 
Te środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w; 
- dz. 900, rozdz. 90019, par. 2360 o kwotę 7.000,00 zł – dotacja dla Koła 
Wędkarskiego na zarybianie 
- w dz. 926, rozdz. 92605, par. 2360 o kwotę 150.000,00 zł – dotacje dla klubów 
sportowych.  
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Rada Miejska w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła autopoprawki do 
projektu uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przedstawił poprawki zaproponowane 
przez Klub Radnych „Porozumienie”. Polegają one na zmniejszeniu środków: 
- w dz. 600, rozdz. 60017 par. 6050 Drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe – 
modernizacja drogi Lipno o kwotę 200.000,00 zł, 
- w dz. 750, rozdz. 75022, par. 4300 Administracja publiczna – rady gmin – wydatki 
bieżące – zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł, 
- w dz. 750, rozdz. 75023, par. 4010 Administracja publiczna - urzędy gmin – 
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł 
- w dz. 801, rozdz. 80113, par. 4010 Oświata i wychowanie – dowożenie uczniów do 
szkół – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł 
- w dz. 921, rozdz. 92109, par. 2480 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury o kwotę 10.000,00 
zł, czyli razem zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 240.000,00 zł, a 
jednocześnie zwiększenie wydatków na: 
- dz. 010, rozdz. 01010, par. 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 
Budowa wodociągu dla wsi Marzenin – projekt techniczny o kwotę 30.000,00 zł, 
- dz. 600, rozdz. 60016, par. 6050 – Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – 
Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku o kwotę 20.000,00 zł, 
- dz. 754, rozdz. 75412, par. 6060 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne – zakup aparatów powietrznych o 
kwotę 7.000,00 zł,  
- dz. 900, rozdz.90001, par 6050 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 
zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław – projekt techniczny o kwotę 
183.000,00 zł, czyli razem zwiększenie wydatków budżetu kwotę 240.000,00 zł. 
Radny W. Sapór stwierdził, że w zaproponowanych zmianach na zwiększenia są 
propozycje dołożenia środków na już zapisane zadania. Przecież w ciągu roku 
istnieje taka możliwość i nie trzeba do tego zmieniać budżetu. Jeżeli chodzi o nową 
inwestycję zmiana jest dziwna, gdyż zdejmujemy środki z Lipna i przeznaczamy je na 
Lipno. Dziwne jest także zdjęcie środków przeznaczonych na dowozy dzieci 
niepełnosprawnych do szkół. Ta zmiana sugeruje, że te dzieci nie powinny dojeżdżać 
do szkoły.  
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan odpowiedział, że po przeanalizowaniu 
projektu budżetu radni klubu „Porozumienie” znaleźli taką rezerwę w dz. 801, rozdz. 
80113, par. 4010, a dzieci będą dowożone do szkoły. Jeżeli chodzi o Lipno, nikt nie 
zamierza usuwać z budżetu inwestycji Budowa drogi w Lipnie. 
Radny K. Siuda poinformował, że nie należy zdejmować środków z dotacji dla Domu 
Kultury, gdyż w ciągu roku będziemy musieli dołożyć tam środki.  
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan potwierdził, że biorąc pod uwagę lata 
poprzednie będziemy musieli dołożyć środki dla Domu Kultury, jednak ta zmiana jest 
konieczna, aby zbilansować proponowane zwiększenia wydatków. Wprowadzone 
zmiany pomogą w szybszym rozpisywaniu przetargów. 
Radna K. Czerwińska podkreśliła, że budowa drogi w Lipnie miała się zacząć w roku 
bieżącym, a projekt techniczny na kanalizację powstaje ok. 1,5 roku. Droga jest w 
stanie fatalnym, właściwie jej nie ma. Jako sołtys tej wsi ciągle słyszy, że planowane 
środki były za małe, a w tej chwili ten remont zaczyna być niemożliwy. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan wyraził nadzieję, że w ciągu roku 
uda się zwiększyć budżet na tą inwestycję, szczególnie, że planowane jest ponowne 
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rozdanie tzw. „schetynówek”. Nawet jeśli te środki nie zostaną pozyskane trzeba 
będzie na inwestycję dołożyć taką samą kwotę, która już jest zapisana w budżecie. 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty p. E. Pręt poinformowała, że w trakcie 
posiedzeń poszczególnych komisji nikt nie informował jej o zamiarach zdjęcia 
środków z dz. 801, rozdz. 80113, par. 4010, ani nie pytał o zdanie.  
Radny K. Chyba stwierdził, że na dojazdy dzieci niepełnosprawnych powinniśmy 
zwiększać dotację, a nie zdejmować środki. W chwili obecnej dzieci trzeba do 
konkretnego miejsca dowieźć i jest to utrudnieniem dla rodziców.  
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan wyjaśnił, że do wczoraj trwały prace 
nad zmianami do projektu uchwały budżetowej i stwierdził, że zdjęcie środków nie 
wpłynie na to, dokąd dany autobus pojedzie, gdyż zmiana jest z wynagrodzeń 
osobowych pracowników. W ciągu roku na pewno nastąpią zmiany w budżecie. 
Radny K. Siuda stwierdził, że tym bardziej te zmiany nie  muszą być dzisiaj 
dokonywane. 
Radny W. Sapór dodał, że radni klubu Forum samorządowe będą za dołożeniem 
środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych za zakup aparatów tlenowych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan wyjaśnił, że proponowane zmiany 
mają na celu, aby Burmistrz miał większe pole manewru przy ogłaszaniu przetargów.  
Radny W. Kupczak wyjaśnił, że lepiej najpierw zbudować kanalizację sanitarną, niż 
po zbudowaniu drogi niszczyć ją w celu położenia rur. 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj zapytał radnych proponujących zmiany w Lipnie, czy 
znają zdanie mieszkańców Lipna, którzy nie mają jak dojechać do swoich posesji. 
Czy były przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami, radą sołecką lub sołtysem tej 
wsi.  
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej p. W. Zarzyński stwierdził, że wielokrotnie 
rozmawiał z mieszkańcami Niegosławia i jako mieszkaniec tej miejscowości nigdy nie 
zapomni o mieszkańcach Lipna. Wszystkie dotychczasowe inwestycje były 
wykonywane w oby wsiach jednocześnie. W chwili obecnej także chcą razem 
przeprowadzać tą inwestycję. 
Burmistrz poinformował, że należy wprowadzić poprawkę w części opisowej budżetu 
polegającą na tym, że aparaty tlenowe są przeznaczone dla jednostki OSP w 
Rąpinie, a nie w Goszczanowie, jak widnieje w części opisowej budżetu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił 10-minutową przerwę. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że poprawki 
zaproponowane przez klub radnych „Porozumienie” będą głosowane jako dwie 
oddzielne poprawki. Pierwsza poprawka dotyczy zmniejszenia środków w budżecie o 
kwotę 233.000,00 zł, czyli: 
- w dz. 600, rozdz. 60017 par. 6050 Drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe – 
modernizacja drogi Lipno o kwotę 200.000,00 zł, 
- w dz. 750, rozdz. 75022, par. 4300 Administracja publiczna – rady gmin – wydatki 
bieżące – zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł, 
- w dz. 750, rozdz. 75023, par. 4010 Administracja publiczna - urzędy gmin – 
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł 
- w dz. 801, rozdz. 80113, par. 4010 Oświata i wychowanie – dowożenie uczniów do 
szkół – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł 
- w dz. 921, rozdz. 92109, par. 2480 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury o kwotę 3.000,00 
zł, a nie jak zaproponowano poprzednio o 10.000,00 zł. Natomiast w zwiększeniach 
budżetu zapis o środkach na  dz. 754, rozdz. 75412, par. 6060 Bezpieczeństwo 
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publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne – zakup aparatów 
powietrznych o kwotę 7.000,00 zł zostaje całkowicie skreślony.  
Rada Miejska w obecno ści 15 radnych 8 głosami „za”, przy 1 „wstrzym. si ę.” i 6 
„przeciw” przyj ęła poprawk ę. 
Druga poprawka zakłada, że w dz. 921, rozdz. 92109, par. 2480 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
jednostki kultury zmniejsza się środki o  kwotę 7.000,00 zł i przeznacza je na 
zwiększenia środków w dz. 754, rozdz. 75412, par. 6060 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne – zakup aparatów 
powietrznych na kwotę 7.000,00 zł. 
Rada Miejska w obecno ści 15 radnych jednogło śnie przyj ęła poprawk ę. 
 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 
rok  – druk nr 12/11 (projekt stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 8 głosami „za”, przy  0 „przeciwnyc h” 
oraz 7 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr IV/12/11 w sprawie uchwały 
bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok wraz z poprawkami. 

Ad. 14 
Projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognoz y Finansowej Miasta                     
i Gminy Drezdenko na lata 2011-2021 – druk nr 13/11  (projekt stanowi załącznik                
nr 16 do niniejszego protokołu). 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak wniósł wniosek formalny, aby w głosowaniu 
uwzględnić także poprawki do projektu budżetu na 2011 rok, które zostały przez 
radnych przyjęte. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr IV/13/11 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dre zdenko na lata 2011-2021, 
uwzgl ędniaj ąc poprawki do projektu bud żetu na 2011 rok. 
 
Ad. 15  
Projekt uchwały w/s uchwalenia rocznego programu ws półpracy                             
z organizacjami pozarz ądowymi i innymi podmiotami mog ącymi realizowa ć 
zadania po żytku publicznego na 2011 rok  – druk nr 14/11 (projekt stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
Sekretarz Gminy Drezdenko p. L. Jaśków przedstawił radnym poprawki do projektu 
uchwały polegające na tym, że: 
1. W § 8 zmienia się treść pkt 1 w sposób następujący: 
„§ 8  
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego 
programu wynosi 285 000,00 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy 
00/100). 
2. Zmienia się treść § 10 pkt 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
„§ 10  
3.Przebieg konsultacji: 
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Realizując postanowienia Rady Miejskiej  zawarte w  § 4 - 6 załącznika do uchwały 
nr LVII/398/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010 roku w 
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami  pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego gminy Drezdenko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji Burmistrz Drezdenka Zarządzeniem Nr 8/2011 z dnia 11 stycznia 
2011 roku zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy 
Gminy Drezdenko z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, poprzez zamieszczenie 
przedmiotowego projektu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu. Termin zakończenia konsultacji  upłynął w dniu 20 stycznia 2011 roku. W 
wyznaczonym czasie nie zgłoszono do projektu uwag i zastrzeżeń.” 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr IV/14/11 w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarz ądowymi i innymi 
podmiotami mog ącymi realizowa ć zadania po żytku publicznego na 2011 rok. 
 
Ad. 16  
Projekt uchwały w/s wyra żenia zgody na zawarcie kolejnej umowy u życzenia 
nieruchomo ści gruntowej – druk nr 15/11 (projekt stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr IV/15/11 w sprawie wyra żenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy u życzenia nieruchomo ści gruntowej.  
 
Ad. 17 
Projekt uchwały w/s wyra żenia zgody na zawarcie kolejnej umowy u życzenia 
nieruchomo ści gruntowej – druk nr 16/11 (projekt stanowi załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr IV/16/11 w sprawie wyra żenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy u życzenia nieruchomo ści gruntowej. 
 
Ad. 18 
Projekt uchwały w/s komunalizacji mienia Skarbu Pa ństwa – druk nr 17/11              
( projekt stanowi załącznik  nr 20  do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr IV/17/11 w sprawie komunalizacji 
mienia Skarbu Pa ństwa. 
 
Ad. 19 
Projekt uchwały w/s ustalenia stawki procentowej op łaty adiacenckiej  – druk 
nr 18/11 ( projekt stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu). 
Radny K. Siuda poprosił o wyjaśnienie, czy Burmistrz ma możliwość odstąpienia od 
naliczania tej opłaty. 
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Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak wyjaśnił, że zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami  jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego 
na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za 
cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. 
Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj dodał, że nie ma w tej chwili orzecznictwa sądów 
dotyczących opłaty adiacenckiej, natomiast są uchwały Regionalnych Izb 
Obrachunkowych i stanowiska wojewodów. Pozwalają one podejmować decyzję o 
nałożeniu opłaty adiacenckiej  indywidualnie do poszczególnych przypadków. Organ 
stanowiący gminy ustala jedynie stawkę opłaty, natomiast organ wykonawczy ma 
tutaj swobodę co do jej nałożenia. Jest to indywidualna decyzja Burmistrza.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 9 głosami „za”, przy 5 „przeciwnych ” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr IV/18/11 w sprawie ustalenia stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej  . 
 
Ad. 20 
Projekt uchwały w/s  wyboru Sołtysów i Rad sołeckich – druk nr 19/11  ( projekt 
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr IV/19/11 w sprawie wyboru Sołtysów i 
Rad sołeckich. 
 
Ad.21 
Projekt uchwały w/s wyboru Wiceprzewodnicz ącego Rady Miejskiej w 
Drezdenku  – druk nr 20/11.  ( projekt stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu). 
W celu dokonania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady przystąpiono do powołania 
Komisji Skrutacyjnej. 

- zgłaszanie kandydatów: 
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej W. Zarzyński zgłosił kandydaturę radnego W. 
Kupczaka – wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny W. Sapór zaproponował kandydaturę radnego K. Chyba – wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej W. Zarzyński zaproponował kandydatury: 
radnego M. Przewoźnego – wstrzymał się od podjęcia decyzji o kandydowaniu, 
radnego J. Skrzypczyńskiego  - nie wyraził zgody na kandydowanie, radnej W. Ziętek 
– wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan wnioskował o zamknięcie listy 
kandydatów. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogło śnie przyj ęła Komisj ę 
skrutacyjn ą w składzie: radny W. Kupczak, radna W. Zi ętek, radny K. Chyba. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił 5-minutową przerwę na 
ukonstytuowania się Komisji skrutacyjnej. 
Radny Waldemar Kupczak poinformował, że Komisja skrutacyjna wybrała na 
przewodniczącego radnego W. Kupczaka, na członków radną W. Ziętek i radnego K. 
Chyba. 

1. radny p. W. Kupczak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
2. radna p. W. Ziętek – Członek Komisji Skrutacyjnej 
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3. radny p. K. Chyba – Członek Komisji Skrutacyjnej. 
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej p. W. Zarzyński zgłosił kandydaturę radnego                            
p. E. Nawrot. 
Radny p. E. Nawrot wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Radny W. Sapór zaproponował kandydaturę radnego J. Skrzypczyńskiego. 
Radny J. Skrzypczyński poprosił o ogłoszenie 2-minutowej przerwy na konsultacje z 
klubem radnych Forum Samorządowe. 
Przewodniczący rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił przerwę. 
Radny J. Skrzypczyński nie wyraził zgody na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił 5-minutową przerwę na 
przygotowanie list kandydatów. 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. W. Kupczak przystąpił                       
do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił przerwę celem przeliczenia 
głosów i ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 
Salę obrad opuścił radny K. Siuda. 
Po przerwie nastąpiło odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej                                 
p. W. Kupczaka wyników głosowania, stwierdzając, że w głosowaniu tajnym na 
zastępców Rady Miejskiej oddano 15 głosów, w tym  głosów ważnych - 9, głosów 
nieważnych – 1, głosów ważnych bez dokonania wyboru - 5:  
Za wyborem kandydata p. E. Nawrot na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
oddano  9 głosów. 
(protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik  nr 24 niniejszego protokołu).  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 4 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr IV/20/11 w sprawie wyboru 
Wiceprzewodnicz ącego Rady Miejskiej w Drezdenku. 
 
Ad. 22 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan zaproponował, aby następna sesja 
odbyła się 24 lutego 2011 roku o godz. 1700. 
 
Ad.23 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i IV sesję Rady Miejskiej uznał za 
zakończoną.  

 
Sporządziła:      
M. Grzelak 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

    
/-/ Adam Kołwzan  

 
 
 
 

 


