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Protokó
 Nr V/2011 
z obrad V sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 24 lutego 2011 roku 
Ad. 1 
Przewodnicz� cy Rady Miejskiej p. Adam Ko
wzan dokona
 otwarcia V sesji Rady 
Miejskiej. Powita
 Wicestarost�  Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego p. A. Liber� , 
radnych powiatowych, Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka, Z-c�  Burmistrza 
Drezdenka p . A. Kozubaja, Sekretarza Gminy p. L. Ja� ków, Skarbnika Gminy                 
p. A. Lachowicz (lista obecno� ci stanowi za
� cznik nr 1b do protoko
u), 
zaproszonych go� ci: Prezesa Stowarzyszenia LGD „Dzia
aj z nami” p. J. Bagi� sk� , 
Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. p. R. Hata
� , Z-c�  Dyrektora 
PUP w Strzelcach Kraj. p. T. Ka
uziaka, so
tysów (lista obecno� ci stanowi za
� cznik 
nr 1a do protoko
u), radnych (lista obecno� ci radnych stanowi za
� cznik nr 1 do 
niniejszego protoko
u) i wszystkich obecnych na posiedzeniu. Nast� pnie stwierdzi
, 
� e w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada 
Miejska mo� e obradowa�  i podejmowa�  prawomocne uchwa
y.  
Ad.2 
Przewodnicz� cy Rady Miejskiej p. Adam Ko
wzan przedstawi
 porz� dek obrad wraz            
z poprawkami, który stanowi za
� cznik nr 2 do niniejszego protoko
u.  
Rada Miejska, w obecno � ci 15 radnych, jednog
o � nie przyj � 
a porz � dek obrad 
wraz z zaproponowanymi poprawkami. 
Ad. 3 
Przewodnicz� cy Rady p. A. Ko
wzan poinformowa
, � e protokó
 z IV sesji Rady 
Miejskiej z dnia 27 stycznia 2011 roku by
 wy
o� ony do wgl� du w Biurze Rady. 
Rada Miejska, w obecno � ci 15 radnych – 15 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
i  0 „wstrzyma. si � ” przyj � 
a protokó
 z IV sesji Rady Miejskiej z dnia                            
27 stycznia 2011 roku. 
Ad. 4 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak wraz z Prezes Stowarzyszenia „LGD Dzia
aj                
z  Nami” p. Joanna Bagi� ska dokonali wr� czenia nagród dzieciom bior� cym udzia
              
w I edycji konkursu plastycznego organizowanego przez Stowarzyszenie „LGD 
Dzia
aj z Nami” pt. „Moja Kraina Marze� ”. 
Pierwsze trzy miejsca w Gminie Drezdenko zdobyli uczniowie ze Szko
y 
Podstawowej w Niegos
awiu, którzy pracowali pod opiek�  pani mgr Danuty Przybysz 
oraz mgr Renaty Maciejewska-Luty. 
I miejsce: Aleksandra Renn kl. I  Tytu
: „W krainie bajki”. 
II miejsce: Kamil Rychlewski kl. I  Tytu
: „W krainie zwierz� t”. 
III miejsce: Dominika Zurman kl. VI  Tytu
: „Podwodny � wiat”. 
Wyró� nienie otrzyma
y dzieci ze Szko
y Podstawowej w Trzebiczu: Katarzyna 
Czernicka  kl. V wraz z opiekunem p. Czes
aw�  Fijak oraz ze Szko
y Podstawowej                   
w Go� cimiu: Julia S
omi � ska kl. II  wraz z opiekunem p. Ma
gorzat�  Kuszpit. (pismo 
Stowarzyszenia „LGD Dzia
aj z Nami” ze zwyci� zcami Konkursu, stanowi za
� cznik 
nr 3 do niniejszego protoko
u).  
Przewodnicz� cy Rady p. A. Ko
wzan og
osi
 2 minuty przerwy w obradach sesji RM. 
Ad. 5 
Przewodnicz� cy Rady Miejskiej p. A. Ko
wzan poinformowa
, � e radni otrzymali 
Informacje o stanie bezrobocia w mie� cie i gminie Drezdenko, która stanowi 
za
� cznik nr 4 do niniejszego protoko
u.  
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Z-ca Dyrektora PUP w Strzelcach Kraj. p. T. Ka
uziak poinformowa
, � e w PUP w 
Strzelcach Kraj na dzie�  31.12.2010r. by
o zarejestrowanych 4355 osób 
bezrobotnych, czyli o 215 osób mniej w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubieg
ego. Stopa bezrobocia na 31.12.2010r. w powiecie strzelecko – drezdeneckim 
wynosi
a 24,9%. W Gminie Drezdenko w Gminie Drezdenko na 31.12.2010r. by
o 
zarejestrowanych 1428 osób czyli o 105 osób mniej w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubieg
ego. Doda
, � e PUP w Strzelcach Kraj. w ubieg
ym roku na pomoc 
bezrobotnym i przedsi� biorcom wyda
 kwot�  oko
o 16 mln z
. Natomiast w sytuacjach 
tworzenia w
asnej firmy lub tworzenia miejsca pracy przez prac�  wydano oko
o                    
18 tys. z
. Poinformowa
 równie� , � e rok 2010 by
 pod wzgl� dem mo� liwo� ci pomocy 
finansowej rokiem rekordowym. Doda
, � e w roku 2011 zostan�  zmniejszone � rodki                    
z Funduszu Pracy o ponad 70% w porównaniu z rokiem ubieg
ym, jak równie�  
zmniejszone zostan�  � rodki unijne. W zwi� zku z powy� szym nie b� dzie mo� na 
udziela�  pomocy na taka skal�  jak w roku ubieg
ym.  
Ad. 6 
Przewodnicz� cy Rady Miejskiej wspólnie z  Burmistrzem Drezdenka wr� czyli                           
w zwi� zku z zako� czeniem kadencji so
tysa podzi� kowania za wspó
prac�  w latach 
2007-2011 nast� puj� cym so
tysom: 

1. Tadeusz Grabski – so
tys so
ectwa Grotów  
2. Marek Miziniak – so
tys so
ectwa Lubiatów 
3. Aleksander Kubi�  – so
tys so
ectwa Trzebicz Nowy  
4. Tadeusz 	ochunko – so
tys so
ectwa Goszczanówko  
5. Teresa Tokarska – so
tys so
ectwa Osów 
6. Stanis
aw Bukiewicz – so
tys so
ectwa Goszczanowiec.   

Przewodnicz� cy Rady p. A. Ko
wzan poprosi
 o interwencj�  w sprawie wody                                  
na rz. Note� , która przelewa si�  przez drog�  w okolicach ogródków dzia
kowych.   
Radny p. K. Siuda poinformowa
, � e droga Go� cim Lubiatów oraz droga przez R� pin 
jest bardzo � lizga, nie jest posypywana piaskiem.  
Przewodnicz� cy Rady p. A. Ko
wzan  poprosi
 o postawienie barierek poprawiaj� cych 
bezpiecze� stwo kierowców na odcinku drogi Lubiatów – Go� cim.  
Przewodnicz� cy Rady p. A. Ko
wzan poinformowa
, � e droga w kierunku na 
Mi� dzychód jest w bardzo z
ym stanie technicznym.  
Radna p. K. Czerwi� ska zwróci
a po raz kolejny uwag�  o studzienki w Niegos
awiu.   
Z-ca Przewodnicz� cego Rady p. W. Zarzy� ski wyst� pi
 z zapytaniem, czy to prawda, 
� e istnieje mo� liwo��  likwidacji Filii Wydzia
u Komunikacji i Dróg Starostwa 
Powiatowego w Drezdenku? 
Ad. 7 
Wicestarosta Powiatu p. A. Libera poinformowa
, � e sytuacja finansowa Powiatu jest 
z
a, w zwi� zku z tym nie b� d�  wykonywane w najbli� szym czasie � adne remonty. 
Natomiast sypanie dróg oraz ich oczyszczanie jest równie�  ograniczone ze wzgl� du 
na ograniczenia finansowe. Sprawa likwidacji Filii Wydzia
u Komunikacji i Dróg 
Starostwa Powiatowego w Drezdenku zostanie na najbli� ej Radzie Powiatu poddana 
pod dyskusj� , a on osobi� cie jest przeciwny takim dzia
aniom.  
Radny p. J. Skrzypczy� ski wyst� pi
 z wnioskiem formalnym aby rada Miejska 
wspólnie z Burmistrzem wyst� pi
a z apelem zaprzestaj� cym dzia
ania maj� ce na celu 
likwidacj�  mieszcz� cej si�  w Drezdenku filii Wydzia
u Komunikacji Starostwa 
Powiatowego.  
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Rada Miejska, w obecno � ci 15 radnych, jednog
o � nie przyj � 
a w/w wniosek 
formalny zg
oszony przez radnego p. J. Skrzypczy � skiego (Apel Nr 1.2011 
stanowi za
 � cznik nr 5 do niniejszego protoko
u).  
 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformowa
, � e wszystkie poruszane sprawy 
dotycz� ce dróg wojewódzkich zosta
y przekazane w ZDW w Zielonej Górze. Uzyska
 
informacje ze � rodku finansowe przeznaczone m.in. na inwestycje, bie�� ce remonty 
dróg, sprz� tanie ulic, wykaszanie, itp. zosta
y w du� ej mierze zmniejszone                           
i b� d�  realizowane w mniejszym zakresie.  
Natomiast sprawa wody na rz. Note� , która przelewa si�  przez drog�  w okolicach 
ogródków dzia
kowych, zosta
a przed chwil�  zg
oszona sztabowi kryzysowemu, który 
podejmie odpowiednie w tym kierunku dzia
ania.  
Ad. 8  
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. p. R. Hata
a poinformowa
, � e 
Szpital w Drezdenku jest jednostk�  � wiadcz� c�  us
ugi medyczne na terenie Powiatu 
Strzelecko-Drezdeneckiego, zabezpiecza równie�  � wiadczenia medyczne dla 
mieszka� ców o� ciennych miejscowo� ci. Priorytetem w udzielaniu � wiadcze�  
zdrowotnych przez Nasz Szpital jest troska o pacjenta i jego zdrowie, dlatego te�  
staraj� c si�  sprosta�  oczekiwaniom pacjentów poszerzamy ofert�  � wiadczonych 
przez nas us
ug medycznych a tak� e laboratoryjnych. Zatrudniamy wykwalifikowan�  
kadr�  medyczn�  oraz inwestujemy w wysokospecjalistyczny sprz� t medyczny, celem 
zapewnienia pacjentom wczesnej diagnostyki i leczenia, co jest szczególnie wa� ne                          
w zakresie rozwijaj� cych si�  chorób nowotworowych.  
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa p. Piotr D� bicki poinformowa
, � e Powiatowe Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku do dyspozycji Pa� stwa 
posiada wiele Poradni finansowanych ze � rodków NFZ: 
Poradnie specjalistyczne: 
·  Poradnia Gru� licy i Chorób P
uc 
·  Poradnia Urazowo – Ortopedyczna 
·  Poradnia Zdrowia Psychicznego 
·  Poradnia Ginekologiczno- Po
o� nicza 
·  Poradnia Chirurgii Ogólnej 
Od stycznia 2011 roku uruchomiono nowe poradnie specjalistyczne: 
·  Poradnia Nefrologiczna  
·  Poradnia Neurochirurgiczna  
·  Poradnia Diabetologiczna  
·  Poradnia Reumatologiczna  
·  Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci  
·  Poradnia Urologiczna. 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku 
uruchomi
o nowy  ODDZIA	 UROLOGII JEDNEGO DNIA . Oddzia
 wykonuje zabiegi 
nieoperacyjnego kruszenia kamieni uk
adu moczowego metod�  ESWL 
zlokalizowanych na nerkach, moczowodach, p� cherzu moczowym. Kruszenie 
kamieni falami uderzeniowymi wyzwalanymi pozaustrojowo (extracorporeal shock 
wave lithotripsy – ESWL) jest obecnie metod�  pierwszego wyboru w 85% 
przypadków kamicy uk
adu moczowego. Zabieg przeprowadza si�  przy u� yciu 
litotryptora – urz� dzenia wytwarzaj� cego fale uderzeniowe i skupiaj� cego energi�  na 
bardzo ma
ej powierzchni (kamieniu). Zabiegi wykonywane s�  nieodp
atnie w ramach 
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kontraktu zawartego z NFZ. Pacjenci posiadaj� cy skierowanie od lekarza urologa, 
lekarza innej specjalno� ci lub lekarza rodzinnego wraz z USG lub urografi�  
stwierdzaj� c�  lokalizacj�  z
ogu mog�  skorzysta�  z zabiegu kruszenia kamieni 
wykonywanych na Oddziale Urologii Jednego Dnia w Szpitalu Powiatowym w 
Drezdenku. Czas zabiegu wynosi oko
o 60 minut. Zabiegi wykonywane s�  przez 
wykwalifikowan�  kadr�  specjalistów urologów na jednym z najnowocze� niejszych 
litotryptorów – Piezolith 3000 - trzyogniskowym firmy WOLF. Urz� dzenie nale� y do 
najnowszej generacji aparatów m.in. dzi� ki posiadaniu podwójnego systemu 
lokalizacji kamieni – rentgenowski (ruchome rami�  U) i ultrasonograficzny (aparat 
Aloka), co pozwala na ci� g
e monitorowanie zabiegu w obrazie ultrasonograficznym i 
rentgenowskim. Doda
, � e Szpital Powiatowy w Drezdenku realizuje równie�  Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy – Panie, które uko� czy
y 25 rok i nie 
przekroczy
y 59 roku � ycia oraz nie bra
y udzia
u w programie w ci� gu ostatnich 3 lat 
maj�  mo� liwo��  wykonania tych bada�  nieodp
atnie w Poradni „K”. 
Poinformowa
, � e kontrakt uzyskany z NFZ jest lepszy ni�  w roku ubieg
ym, co 
pozwoli na lepsze � wiadczenie us
ug medycznych.  
Doda
, � e w chwili obecnej trwaj�  prace nad przygotowaniem do otwarcia nowego 
Oddzia
u Intensywnej Opieki Medycznej. Oddzia
 ten b� dzie zabezpiecza
 przez ca
�  
dob�  leczenie i opiek�  nad pacjentami w stanach zagro� enia � ycia, wynikaj� cych z 
wypadków drogowych oraz chorób serca, uk
adu oddechowego i nerek. Zespó
 
lekarsko- piel� gniarski oddzia
u b� dzie zapewnia
 przygotowanie i bezpiecze� stwo 
chorych przed i w trakcie zabiegów operacyjnych. Kadra medyczna prowadzi�  b� dzie 
nowoczesne techniki znieczule�  do operacji oraz sprawuje nadzór nad prawid
owym 
przebiegiem okresu pooperacyjnego u ci�� ko chorych. Oddzia
 wyposa� ony b� dzie w 
nowoczesne respiratory i aparatur�  monitoruj� c� . 
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. p. R. Hata
a wspólnie z Z-c�  
Dyrektora ds. lecznictwa Piotr D� bicki Serdecznie zaprosili wszystkich do 
skorzystania z us
ug � wiadczonych przez Nasz Szpital. 
 
Radny p. J. Skrzypczy� ski poinformowa
, � e dochodz�  mu � wiadomo� ci, � e 
wyst� puj�  kolejki do poradni specjalistycznych, a szczególnie do Poradni 
Rehabilitacyjnej.  
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. p. R. Hata
a poinformowa
, � e 
nowe poradnie znajduj� ce si�  przy szpitalu zosta
y zakontraktowane przez NFZ na 
pó
 roku. Ma nadzieje, � e po okresie próbnym zostanie zwi� kszony kontrakt, co w 
konsekwencji skróci okres oczekiwania pacjentów. Kontrakt na Oddzia
 
Rehabilitacyjny jest równie�  zmniejszony ze wzgl� du na fakt, i�  zasad�  jest aby                   
w pierwszej kolejno� ci przyjmowa�  pacjentów poszpitalnych.   
Radny p. M. Czekaj
o wyst� pi
 z zapytaniem, czy istnieje mo� liwo��  zwi� kszenia 
kontraktu na Oddziale Fizykoterapii? 
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa p. Piotr D� bicki poinformowa
, � e kontrakt na Oddziale 
Fizykoterapii jest najwi� kszy w woj. Lubuskim. W zwi� zku z powy� szym nie ma 
fizycznej mo� liwo� ci jego zwi� kszenia.  
Radny W. Sapór zaproponowa
, aby w najbli� szym numerze Gazety Drezdeneckiej 
zosta
 umieszczony artyku
 na temat dzia
alno� ci Powiatowego Centrum Zdrowia.  
 
Przewodnicz� cy Rady p. A. Ko
wzan og
osi
 10 minuty przerwy w obradach sesji RM. 
W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 14 radnych (wyby
 radny                             
p. W. Sapór).    
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Ad. 9 
Przewodnicz� cy Rady Miejskiej p. A. Ko
wzan poinformowa
, � e radni otrzymali 
informacje z dzia
alno� ci O� rodka Pomocy Spo
ecznej w Drezdenku, która stanowi 
za
� cznik nr 6 do niniejszego protoko
u. 
Radni nie wnie� li uwag.  
Ad. 10 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak przedstawi
 przebieg swojej pracy za okres od 
grudnia 2010 do ko� ca stycznia 2011 roku: 
·  GRUDZIE�  2010 ROK: 
- W dniu 30.11.2010 r. w Urz� dzie Miejskim odby
o si�  spotkanie z przedstawicielami 
Kostrzy� sko-S
ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pp. Andrzejem Kailem -  
Dyrektorem Departamentu Marketingu i Krzysztofem Babijem – Managerem 
Projektów Inwestycyjnych. Go� cie zapoznali si�  z dzia
aniami podj� tymi przez 
burmistrza i Rad�  Miejsk�  na rzecz utworzenia strefy przemys
owej w Drezdenku.         
Po przeanalizowaniu przedstawionych materia
ów (uchwa
a Rady Miejskiej, mapy 
obrazuj� ce lokalizacj�  strefy i sytuacj�  komunikacyjn� , dane na temat lokalnego 
rynku pracy, itp.) go� cie zadeklarowali pe
ne wsparcie dla dzia
a�  burmistrza 
Drezdenka zarówno w zakresie realizacji procedur zwi� zanych z tworzeniem strefy, 
jak i w pozyskiwaniu inwestorów. Kolejne spotkanie zosta
o zaplanowane                            
na pocz� tek 2011r. 
- W zwi� zku z osi� gni� ciem przez rzek�  Note�  stanu alarmowego oraz prognoz�  
przewiduj� c�  dalsze wzrosty stanów wody, Burmistrz Drezdenka og
osi
 z dniem                          
3 grudnia 2010r. pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Drezdenka i 
nast� puj� cych so
ectw w Gminie Drezdenko: Stare Bielice, Kosin,  Trzebicz, 
Ziel� tkowo, Goszczanowiec.  
- Og
oszenie prze Burmistrza Drezdenka w dniu 7 grudnia 2010r. alarmu 
przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Drezdenko w nast� puj� cych 
miejscowo� ciach: Stare Bielice, Kosin, Drezdenko, Trzebicz, Bagniewo, Go� cim, 
Ziel� tkowo, Goszczanowiec, Goszczanówko. 
-  Burmistrz Drezdenka wyda
 informacj�  z dnia 10 grudnia 2010r. odno� nie 
podj� tych dzia
a�  w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
- dnia 15-16 grudnia 2010r. Burmistrz Drezdenka wraz z Pe
nomocnikiem                           
ds. rozwi� zywania problemów alkoholowych i ochrony zdrowia przebywa
                           
w Warszawie, gdzie odebrali od Ministerstwa Pracy i Polityki Spo
ecznej  wyró� nienie 
tytu
em „Dobra praktyka aktywnych form pomocy edycja 2010r.” dla Gminy 
Drezdenko.    
·  STYCZE�  2011 ROK: 
- w styczniu Burmistrz Drezdenka odby
 spotkanie z Burmistrzem Krzy� a Wlkp.                    
w sprawie wyra� enia zgody na zawarcie z Gmin�  Krzy�  Wlkp. porozumienia na 
realizacj�  zada�  w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznym 
przedszkolu i funkcjonuj� cym na terenie Gminy Krzy� , dla mieszka� ców Gminy 
Drezdenko.  
- dnia 14.01. Burmistrz Drezdenka wspólnie z Przewodnicz� cym Rady Miejskiej 
uczestniczyli w spotkaniu redakcji „Kwartalnika Drezdeneckiego”. Na spotkaniu tym 
z
o� ono Panu J. Cabajowi podzi� kowanie za spo
eczn�  prac�  dziennikarsk�  na rzecz 
Kwartalnika Drezdeneckiego. 
- W � wiebodzinie, 28 stycznia 2011r., odby
 si�  pierwszy – po wyborach 
samorz� dowych – .konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa 
lubuskiego. Wybrano nowe w
adze: zarz� d (przewodnicz� cym zosta
 Wadim 



��

�

Tyszkiewicz – prezydent Nowej Soli) oraz komisj�  rewizyjn�  (jej cz
onkiem zosta
 
burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak). Zebrani w
odarze gmin przyj� li m. in. 
uchwa
�  postuluj� c�  przeznaczenie pieni� dzy z dodatkowej puli � rodków unijnych 
przyznanych województwu lubuskiemu na drogi gminne, kanalizacj�  i o� wiat� . 
- W dniu 1 lutego odby
a si�  w Strzelcach Kraj. coroczna narada organizowana przez 
Komend�  Powiatow�  Policji. Wzi� li w niej udzia
 m.in. Komendant Wojewódzki Policji 
insp. Leszek Marzec, przedstawiciele policji z terenu naszego powiatu, starosta 
powiatu Andrzej Bajko oraz wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu strzelecko – 
drezdeneckiego. Gmin�  Drezdenko reprezentowa
 zast� pca burmistrza Andrzej 
Kozubaj. Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy strzelecko – drezdeneckiej Policji 
za rok 2010, w tym realizacj�  wspólnych zamierze�  lokalnej policji i samorz� dów, a 
tak� e omówiono kierunki przedsi� wzi��  i dzia
a�  na rok bie�� cy. 
- W styczniu burmistrz M. Pietruszak podpisa
 dwie wa� ne umowy na realizacj�  
zada�  zwi� zanych z rozwojem spo
ecze� stwa informacyjnego. Pierwsza z nich to 
umowa z W
adz�  Wdra� aj� c�  Programy Europejskie (dzia
aj� c�  z upowa� nienia 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) o dofinansowanie projektu budowy gminnej 
infrastruktury dost� pu do Internetu. Projekt b� dzie realizowany w ramach osi 
priorytetowej „Spo
ecze� stwo informacyjne – zwi� kszenie innowacyjno� ci 
gospodarki”. Ca
kowity koszt realizacji to 2,5 mln z
. Wk
ad w
asny Gminy Drezdenko 
wynosi tylko 375 tys. z
, czyli 15% tej kwoty. W ramach realizacji tej inwestycji 
zbudowana zostanie te�  sie�  monitoringu miasta. Budowa gminnej infrastruktury 
internetowej zako� czy si�  w 2012r. 
- Równie�  w styczniu zosta
 podpisany aneks do umowy w sprawie zasad realizacji 
projektu pn. „Lubuski e-Urz� d” w ramach dzia
ania „Rozwój spo
ecze� stwa 
informacyjnego”. Ka� dy z uczestników tego projektu pokrywa 15% kosztów 
przypadaj� cych na jego cz���  indywidualn�  – w przypadku naszej gminy to ok. 25 
tys. z
. Program ma nie tylko usprawni�  funkcjonowanie administracji samorz� dowej 
w Województwie Lubuskim, ale tak� e ma zapewni�  mieszka� com warunki do 
korzystania z us
ug publicznych dost� pnych drog�  elektroniczn� . Zako� czenie 
realizacji projektu przewidziane jest na po
ow�  2012r. 
 
Radny p. J. Skrzypczy� ski wyst� pi
 z zapytaniem, czy Urz� d Wojewody zosta
 
poinformowany o gwa
townym wzro� cie wody oraz czy cz���  przeprowadzanych 
akcji zostanie przez nich przej� ta? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak  poinformowa
, � e na dzie�  dzisiejszy Gmina 
sama przeprowadza akcje przeciwpowodziow� . Natomiast zakres pomocy Urz� du 
Wojewody wyst� puje wówczas, gdy trzeba podj��  dzia
ania wkroczenia si
 
specjalnych, tj. np. wojsko.  
 
Przewodnicz� cy Rady Miejskiej p. A. Ko
wzan zaproponowa
, aby Burmistrz 
Drezdenka systematycznie sk
ada
 pisemn�  kwartaln�  informacj�  ze swojej 
dzia
alno� ci.    
Ad. 11 
Projekt uchwa
y w/s zmiany uchwa
y bud� etowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 
rok – druk nr 21/11 (projekt stanowi za
� cznik nr 7 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/21/11 w sprawie zmiany uchwa
y 
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bud � etowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok  (uchwa
a stanowi za
� cznik                  
nr 8 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 12 
Projekt uchwa
y w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Drezdenko – druk nr 22/11 (projekt stanowi za
� cznik nr 9 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/22/11 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko  (uchwa
a stanowi za
� cznik                  
nr 10 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 13 
Projekt uchwa
y w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przy ul. D
ugiej w miejscowo� ci Drezdenko – druk nr 23/11 (projekt stanowi za
� cznik 
nr 11 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/22/11 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p rzy ul. D
ugiej                                    
w miejscowo � ci Drezdenko (uchwa
a stanowi za
� cznik nr 12 do niniejszego 
protoko
u). 
Ad. 14 
Projekt uchwa
y w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy                 
ul. Kopernika w miejscowo� ci Drezdenko – druk nr 24/11 (projekt stanowi za
� cznik 
nr 13 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/24/11 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kopernika w miejscowo � ci 
Drezdenko  (uchwa
a stanowi za
� cznik nr 14 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 15 
Projekt uchwa
y w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przy ul. Okr�� nej w miejscowo� ci Drezdenko – druk nr 25/11 (projekt stanowi 
za
� cznik nr 15 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/25/11 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p rzy ul. Okr �� nej                     
w miejscowo � ci Drezdenko (uchwa
a stanowi za
� cznik nr 16 do niniejszego 
protoko
u). 
Ad. 16 
Projekt uchwa
y w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                         
w miejscowo� ci Drawiny – druk nr 26/11 (projekt stanowi za
� cznik nr 17                           
do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/26/11 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo � ci Drawiny (uchwa
a stanowi 
za
� cznik nr 18 do niniejszego protoko
u). 
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Ad. 17 
Projekt uchwa
y w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowo� ci Lubiatów – druk nr 27/11 (projekt stanowi za
� cznik nr 19                        
do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/27/11 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo � ci Lubiatów  (uchwa
a stanowi 
za
� cznik nr 20 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 18 
Projekt uchwa
y w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowo� ci Lubiatów – druk nr 28/11 (projekt stanowi za
� cznik nr 21                   
do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/28/11 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo � ci Lubiatów  (uchwa
a stanowi 
za
� cznik nr 22 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 19 
Projekt uchwa
y w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                           
w miejscowo� ci Niegos
aw – druk nr 29/11 (projekt stanowi za
� cznik nr 23                               
do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/29/11 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo � ci Niegos
aw  (uchwa
a stanowi 
za
� cznik nr 24 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 20 
Projekt uchwa
y w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                            
w miejscowo� ci Stare Bielice – druk nr 30/11 (projekt stanowi za
� cznik nr 25                      
do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/30/11 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo � ci Stare Bielice  (uchwa
a 
stanowi za
� cznik nr 26 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 21 
Projekt uchwa
y w/s zmiany w Uchwale Nr XV/114/99 Rady Miejskiej w Drezdenku                  
z dnia 30 listopada 1999 roku dotycz� cej przyst� pienia do Stowarzyszenia Zwi� zku 
Miast i Gmin Nadnoteckich – druk nr 31/11 (projekt stanowi za
� cznik nr 27                                  
do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/31/11 w sprawie zmiany w Uchwale                         
Nr XV/114/99 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 l istopada 1999 roku 
dotycz � cej przyst � pienia do Stowarzyszenia Zwi � zku Miast i Gmin 
Nadnoteckich  (uchwa
a stanowi za
� cznik nr 28 do niniejszego protoko
u). 
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Ad. 22 
Projekt uchwa
y w/s zmiany w Uchwale Nr XLV/304/09 Rady Miejskiej w Drezdenku                           
z dnia 17 grudnia 2009  roku dotycz� cej przyst� pienia do Lokalnej Grupy Dzia
ania – 
Stowarzyszenie „LGD Dzia
aj z Nami” – druk nr 32/11 (projekt stanowi za
� cznik               
nr 29 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/32/11 w sprawie zmiany w Uchwale 
Nr XLV/304/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2009  roku 
dotycz � cej przyst � pienia do Lokalnej Grupy Dzia
ania – Stowarzyszenie  „LGD 
Dzia
aj z Nami”  (uchwa
a stanowi za
� cznik nr 30 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 23 
Projekt uchwa
y w/s zmiany w Uchwale Nr III/13/98 Rady Miejskiej w Drezdenku                    
z dnia 24 listopada 1998 roku dotycz� cej przyst� pienia do Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina – druk nr 33/11 (projekt stanowi za
� cznik 
nr 31 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/33/11 w sprawie zmiany w Uchwale 
Nr III/13/98 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 l istopada 1998 roku 
dotycz � cej przyst � pienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro 
Europa Viadrina  (uchwa
a stanowi za
� cznik nr 32 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 24 
Projekt uchwa
y w/s zmiany w Uchwale Nr XLII/373/05 Rady Miejskiej w Drezdenku                               
z dnia 28 listopada 2005 roku dotycz� cej przyst� pienia do Zwi� zku Miast Polskich – 
druk nr 34/11 (projekt stanowi za
� cznik nr 33 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/34/11 w sprawie zmiany w Uchwale 
Nr XLII/373/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28  listopada 2005 roku 
dotycz � cej przyst � pienia do Zwi � zku Miast Polskich  (uchwa
a stanowi za
� cznik 
nr 34 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 25 
Projekt uchwa
y w/s udzielenia pe
nomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta 
Drezdenka przed s� dami administracyjnymi w sprawie skargi TROJAK Sp. o.o.                    
z siedzib�  w Drezdenku nr III/15/98 z dnia 24 listopada 1998r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo� ci Drezdenko – 
w cz�� ci dotycz� cej jednostki planistycznej oznaczonej symbolem: B40-13-U, MNj – 
tereny us
ug i zabudowy mieszkaniowej – druk nr 35/11 (projekt stanowi za
� cznik                 
nr 35 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/35/11 w sprawie udzielenia 
pe
nomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Drezd enka przed s � dami 
administracyjnymi w sprawie skargi TROJAK Sp. o.o. z siedzib �  w Drezdenku 
nr III/15/98 z dnia 24 listopada 1998r. w sprawie m iejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo � ci Drezdenko – w cz �� ci 
dotycz � cej jednostki planistycznej oznaczonej symbolem: B4 0-13-U, MNj – 
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tereny us
ug i zabudowy mieszkaniowej  (uchwa
a stanowi za
� cznik nr 36                      
do niniejszego protoko
u). 
Ad. 26 
Projekt uchwa
y w/s wyboru so
tysów – druk nr 36/11 (projekt stanowi za
� cznik                   
nr 37 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/36/11 w sprawie wyboru so
tysów  
(uchwa
a stanowi za
� cznik nr 38 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 27 
Projekt uchwa
y zmiany uchwa
y bud� etowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok 
– druk nr 37/11 (projekt stanowi za
� cznik nr 39 do niniejszego protoko
u). 
Radni nie wnie� li uwag. 
Rada Miejska, w obecno � ci 14 radnych – 14 g
osami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si � ” podj � 
a uchwa
 �  Nr V/36/11 w sprawie zmiany uchwa
y 
bud � etowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok  (uchwa
a stanowi za
� cznik               
nr 40 do niniejszego protoko
u). 
Ad. 28 
Przewodnicz� cy Rady Miejskiej p. A. Ko
wzan zaproponowa
, aby nast� pna sesja 
odby
a si�  30 marca 2011 roku. 
Ad.29 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porz� dku obrad Przewodnicz� cy Rady 
p. A. Ko
wzan podzi� kowa
 wszystkim za udzia
 i V sesj�  Rady Miejskiej uzna
                        
za zako� czon� .  

 
Sporz� dzi
a:      
E. Kaczmarek 

 
Przewodnicz� cy Rady Miejskiej 

    
/-/ Adam Ko
wzan  

 
 
 


