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Protokół Nr XLII.2013 

z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 26 listopada 2013 roku 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XLII 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 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 12 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 XLII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2013. 

4. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. 

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.  

6. Projekt uchwały w/s inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – druk nr 

341/13. 

7. Projekt uchwały w/s opłaty miejscowej – druk nr 342/13. 

8. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych – druk nr 

343/13. 

9. Projekt uchwały w/s przystąpienia Gminy Drezdenko do Stowarzyszenia „LGD 

Działaj z Nami” w okresie programowania 2014-2020– druk nr 344/13. 

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

345/13 . 

11. Projekt uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować 

zadania pożytku publicznego na 2014 rok – druk nr 346/13. 

12. Projekt uchwały w/s ustalenia dopłat do cen za 1 m3 dostarczanej wody i 1m3 

odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy 

Drezdenko – druk nr 347/13. 
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13. Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Drezdenko – druk nr 348/13. 

14. Projekt uchwały w/s przyjęcia zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 – 

druk nr 349/13. 

15. Wolne wnioski.  

16. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radny K. Siuda wystąpił z wnioskiem, aby do porządku obrad wprowadzić punkt 

„Projekt uchwały w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w Drezdenku”. Wyjaśnił jednocześnie, że jest to wniosek grupy radnych Rady 

Miejskiej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił zaproponowane przez 

radnego K. Siudę zmiany proponując jednocześnie, aby w porządku obrad umieścić 

je jako punkt 15 z następującymi podpunktami: 

1) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku: 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej 

b) zgłaszanie kandydatur 

c) przeprowadzenie głosowania. 

2) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zaproponował wycofanie z porządku obrad 

punktu 8 tj. „Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych – druk nr 343/13” 

w związku z tym, że nie ma propozycji zmiany tych stawek a jednocześnie 

poinformował, że zgodnie z informacją z Regionalnej Izby Obrachunkowej w takiej 

sytuacji nie ma potrzeby podejmowania uchwały na rok 2014. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła zmiany  

w porządku obrad. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad 

wraz ze zmianami. 

Porządek obrad po przyjęcie zaproponowanych zmian przedstawia się następująco: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2013. 

4. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. 

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.  

6. Projekt uchwały w/s inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – druk nr 

341/13. 

7. Projekt uchwały w/s opłaty miejscowej – druk nr 342/13. 

8. Projekt uchwały w/s przystąpienia Gminy Drezdenko do Stowarzyszenia „LGD 

Działaj z Nami” w okresie programowania 2014-2020– druk nr 344/13. 

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

345/13 . 
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10. Projekt uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować 

zadania pożytku publicznego na 2014 rok – druk nr 346/13. 

11. Projekt uchwały w/s ustalenia dopłat do cen za 1 m3 dostarczanej wody i 1m3 

odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy 

Drezdenko – druk nr 347/13. 

12. Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Drezdenko – druk nr 348/13. 

13. Projekt uchwały w/s przyjęcia zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 – 

druk nr 349/13. 

14. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku: 

1) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

2) zgłaszanie kandydatur, 

3) przeprowadzenie głosowania. 

15. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

16. Wolne wnioski.  

17. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że informację  

na temat realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2013 radni otrzymali wraz  

z materiałami na sesję – materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

W związku z brakiem pytań do Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień 

Publicznych D. Skrzypczaka zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku 

obrad. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4 

Radny M. Czekajło: 
1. Poinformował, że w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 

jest możliwość poddania się bezpłatnemu badaniu profilaktycznemu dolnego 

odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopia. 

2. Poinformował, że w chodniku przy ul. Piłsudskiego (przy skrzyżowaniu z ul. 

Pułaskiego) ponownie zaczyna robić się dół (w chwili obecnej chodnik jest 

zapadnięty). 

3. Poinformował, że w chodniku przy ul. Piłsudskiego (na wysokości przedszkola) 

pojawiły się wybrzuszenia. 

Radny W. Zarzyński: 
1. Zwrócił uwagę, że droga z Niegosławia do Czartowa jest w złym stanie 

technicznym (pojawiło się bardzo dużo dziur). 
2. Poprosił o zdecydowaną interwencję do „ENEA” w sprawie wyłączeń prądu na 

terenie gminy 
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 Radny K. Jaśków: 
1. Zwrócił uwagę na oświetlenie Drezdenka - są miejsca, gdzie miasto jest 

bardzo mocno oświetlone, ale są także takie miejsca, gdzie jest zupełnie 
ciemno. Zwrócił się z prośbą o wykonanie przegląd oświetlenia miejskiego. 

2. Poprosił o interwencję do PKP w sprawie estetyki dworca kolejowego  
w Drezdenku. 

3. Zapytał o motywy wycinki topoli przy ul. Al. Piastów w Drezdenku. 
 

Sołtys Lubiatowa D. Saj zapytała czy Gmina otrzymała rozliczenie z Celowego 

Związku Gmin SGO5 od dnia obowiązywania ustawy śmieciowej w sprawie wywozu 

śmieci, czy byłaby możliwość obniżenia cen za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski zapytał dlaczego przy stacji kolejowej  

w Drawinach nie ma ustawionej tablicy informującej o ścieżkach rowerowych. 

 

Radny M. Przewoźny zapytał czy jest możliwość ustawienia przystanku 

autobusowego dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do gimnazjum  

w Drezdenku przy ul. Poprzecznej w Trzebiczu (przy szkole podstawowej). 

 

Sołtys Zagórza Sylwia Teresiak poprosiła o ustawienie znaku ograniczenia prędkości 

do 30 km/h lub 40 km/h obowiązującej na ul. Portowej przy Zespole Szkół im. H. 

Sienkiewicza w Drezdenku, w związku z bardzo dużym natężeniem ruchu 

samochodów ciężarowych na tym odcinku. 

 

Ad. 5 

Radny p. M. Czekajło: 
Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że w sprawie chodnika przy ul. 

Piłsudskiego zostanie skierowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Zielonej Górze w związku z tym, że chodnik znajduje się w pasie drogi 

wojewódzkiej. 

 

Radny W. Zarzyński: 
1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że od najbliższego 

poniedziałku (tj. 2 grudnia) droga będzie naprawiana. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że do „ENEA” zostanie 

wystosowane ponaglające, zdecydowane pismo dotyczące licznych skarg 

mieszkańców w sprawie częstego zjawiska wyłączania energii elektrycznej na 

terenie gminy. 

Radny K. Jaśków: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że w ciągu najbliższych dni 

zostanie przeprowadzony przegląd oświetlenia ulicznego (także pod kątem 

weryfikacji czasu). 
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2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że do PKP zostanie 

skierowane pismo w sprawie przeprowadzenia remontu stacji PKP. 

3. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że powodem wycinki topoli były 

interwencje mieszkańców zgłaszających niebezpieczeństwo, które stwarzały 

suche i połamane gałęzie drzew. Dodał jednocześnie, że Starostwo Powiatowe 

po zbadaniu drzew wydało decyzję o wycince. 

 

Sołtys Lubiatowa D. Saj:  

Burmistrz Drezdenka poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wiedzy 

 i wyliczeń, które byłyby podstawą do zweryfikowania ceny za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie działania Celowego Związku Gmin SGO5. 

 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że wspomniane przez sołtysa tablice 

informacyjne ustawiane były w ramach projektu partnerskiego realizowanego ze 

stroną niemiecką na trasie Kostrzyn – Krzyż Wlkp., dlatego nie ma takiej na stacji  

w Drawinach. 

 

Radny M. Przewoźny: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że jeśli jest taka potrzeba, to po 

przeanalizowaniu sytuacji przystanek zostanie ustawiony. 

 

Sołtys Zagórza Sylwia Teresiak: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że droga o której mówi sołtys 

Zagórza jest drogą gminną. W związku z tym, że ruch samochodów o ciężkim tonażu 

stanowi zagrożenie to należy wprowadzić zmianę organizacji ruchu. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że nad wszystkimi 

uchwałami radni dyskutowali na komisji. Poinformował jednocześnie, że obecnie na 

sali znajduje się 12 radnych. 

Projekt uchwały w/s inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – druk nr 

341/13  (projekt stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr XLII/332/2013 w sprawie inkasa 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  (uchwała stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu). 
 

Ad. 7 

Projekt uchwały w/s opłaty miejscowej – druk nr 342/13 (projekt stanowi załącznik nr 

5 niniejszego protokołu). 
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Radny K. Siuda zapytał sołtysów miejscowości Lubiewo, Gościm, Lubiatów, 

Goszczanowo, Przeborowo i Zagórze w jakim sposób realizowana jest przez nich 

uchwała w/s opłaty miejscowej. 

Sołtysi zgodnie odpowiedzieli, że nie pobierają opłaty miejscowej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr XLII/333/2013 w sprawie opłaty 
miejscowej (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
 

Ad. 8  

Projekt uchwały w/s przystąpienia Gminy Drezdenko do Stowarzyszenia „LGD 

Działaj z Nami” w okresie programowania 2014-2020– druk nr 344/13 (projekt 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr XLII/334/2013 w sprawie 
przystąpienia Gminy Drezdenko do Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” 
w okresie programowania 2014-2020 (uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu). 
 

Ad. 9 

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

345/13 (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr XLII/335/2013 w sprawie nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu). 
 

Ad.10 

Projekt uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania 

pożytku publicznego na 2014 rok – druk nr 346/13 (projekt stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr XLII/336/2013 w sprawie 
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 
rok (uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.11 

Projekt uchwały w/s ustalenia dopłat do cen za 1 m3 dostarczanej wody i 1m3 

odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Drezdenko 

– druk nr 347/13 (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr XLII/337/2013 w sprawie ustalenia 
dopłat do cen za 1 m3 dostarczanej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków dla 
gospodarstw domowych na terenie Gminy Drezdenko (uchwała stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.12 

Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Drezdenko – druk nr 348/13 (projekt stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr XLII/338/2013 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
 

Ad.13 

Projekt uchwały w/s przyjęcia zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 – 

druk nr 349/13 (projekt stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr XLII/339/2013 w sprawie przyjęcia 

zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 (uchwała stanowi załącznik nr 

18 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.14 

1. W celu dokonania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady przystąpiono do 

powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Nastąpiło zgłaszanie kandydatów: 

1) radny H. Majzlik zaproponował kandydaturę radnego K. Jaśkowa, 

    radny K. Jaśków wyraził zgodę na kandydowanie, 

2) radny K. Siuda zaproponował kandydaturę radnego W. Kupczaka, 

          radny W. Kupczak wyraził zgodę na kandydowanie, 

      3) radny H. Majzlik zaproponował kandydaturę radnego E. Nawrota, 

          radny E. Nawrot wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący A. Kołwzan wnioskował o zamknięcie listy kandydatów. 

Głosowanie w/s zamknięcia listy kandydatów do Komisji skrutacyjnej: „za” – 12, 

„przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

2. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

Radny H. Majzlik zaproponował kandydaturę radnego J. Skrzypczyńskiego. 

Radny J. Skrzypczyński wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad zamknięciem 

listy kandydatów: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  A. Kołwzan ogłosił 10 minut przerwy w obradach  

w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Po przerwie radny p. W. Kupczak przedstawił Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1) radny p. W. Kupczak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, 

2) radny p. K. Jaśków –  Zastępca Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, 

3) radny p. E. Nawrot – Członek Komisji Skrutacyjnej.  

3. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W. Kupczak przystąpił do przeprowadzenia 

tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w Drezdenku. Dodał jednocześnie, że obecnie w obradach uczestniczy 12 radnych. 

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

celem przeliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania przez Komisje 

Skrutacyjną. 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W. Kupczak odczytał protokół  

z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej stwierdzając, że w głosowaniu tajnym na 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  w Drezdenku za wyborem radnego  

J. Skrzypczyńskiego oddano 12 głosów, w tym  głosów ważnych - 12, głosów 

nieważnych – 0, głosów ważnych bez dokonania wyboru – 0 (protokół Komisji 

Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 19 niniejszego protokołu).  

 

Ad. 15 

Przewodniczącego Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił projekt uchwały w/s 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku – druk nr 350/13 

(projekt stanowi załącznik nr 20 niniejszego protokołu).  

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 1 „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr XLII/340/2013 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik 

nr 21 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że do wiadomości Rady 

Miejskiej wpłynęły pisma w sprawie wniosków i interpelacji zgłaszanych przez 

radnych, które są do wglądu w Biurze Rady. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wyznaczył termin sesji 

budżetowej na dzień 17 grudnia 2013 r. o godz. 15:00, zaproponował jednocześnie, 

aby zgodnie z procedurą uchwalania budżetu posiedzenia poszczególnych Komisji 

Rady Miejskiej odbyły się 9 grudnia 2013 r. wg następującej kolejności: 

1) Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej - 09.12.2013r. godz. 13:00, 
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2) Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej – 09.12.2013r. godz. 

14:30, 

3) Komisja Budżetowa – 09.12.2013r. godz. 16:00.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Radny R. Świekatowski zapytał (zaznaczył jednocześnie, że jest to pytanie 

retoryczne) Burmistrza Drezdenka czy w związku z obecną sytuacją związaną  

z gospodarką śmieciową zastanawiał się nad rozważeniem możliwości wystąpienia  

z Celowego związku Gmin SGO5.   

 

Ad. 17 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XLII sesję Rady Miejskiej uznał za 
zakończoną. 
 

Sporządziła: 
Joanna Ambroziak                                                                       
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                     w Drezdenku 
                                                                                      

                                                              Adam Kołwzan 

 


