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Protokół Nr VI.2011 
z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 marca 2011 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia VI sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego p. A. Liberę, 
radnych powiatowych: p. T. Mąkę, p. E. Tyranowicza, Burmistrza Drezdenka                          
p. M. Pietruszaka, Sekretarza Gminy p. L. Jaśków, Skarbnika Gminy                               
p. A. Lachowicz (lista obecności stanowi załącznik nr 1b do protokołu), 
zaproszonych gości: m.in. dr A. Talarczyka, 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 porządek obrad,  który 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Burmistrz Drezdenka                             
p. M. Pietruszak poprosił o wycofanie pkt. 21 tj. projektu uchwały w/s wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipiany na współdziałanie w realizacji 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim im. Kubusia 
Puchatka w Lipianach – druk nr 50/11, ze względu na pomyłkę, która wynikła z faktu, 
iż Gmina Lipiany pomyłkowo zwróciła się do naszej Gminy, że do Przedszkola 
Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach uczęszczają dzieci z g. Drezdenko,                 
a okazało się, że są to dzieci z g. Strzelce Kraj.   
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła poprawk ę 
proponowan ą przez Burmistrza Drezdenka.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz z zaproponowan ą poprawk ą. 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokół z V sesji Rady 
Miejskiej z dnia 24 lutego 2011 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
i  0 „wstrzyma. si ę” przyj ęła protokół z V sesji Rady Miejskiej z dnia                            
24 lutego 2011 roku. 
 

p. dr A. Talarczyk poinformował, że z w miesiącu lutym został wybrany na Prezesa 
Nadnoteckiego Towarzystwa Kultury. Jednocześnie podziękował Burmistrzowi 
Drezdenka za przyjęcie  patronatu i partycypację finansową nad  konferencją na 
temat: „ Obszar Dolnej Noteci w historycznej Nowej Marchii (Neumark) jako 
przedmiot badań naukowych: wczoraj, dzisiaj i jutro“, na którą wszystkich gorąco 
zaprosił w dniu 29 marca 2011r. o godz. 17:00.  
Ad. 4  
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 
informację dotyczącą  działalności Ochotniczej Straży pożarnej w Drezdenku, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Radni nie wnieśli uwag.  
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Ad. 5 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 
informację o pracy Burmistrza Drezdenka za okres między sesjami, która stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Ad.6 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przedstawił informację dotyczącą 
przeprowadzonych wyborów na sołtysów i do rad sołeckich, która stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu. jednocześnie poinformował, że w przeprowadzonych 
wyborach uczestniczyli: 

1. p. Maciej Pietruszak – Burmistrz Drezdenka 
2. p. Andrzej Kozubaj – Z-ca Burmistrza Drezdenka  
3. p. Leszek Jaśków – Sekretarz Gminy   
4. p. Adam Kołwzan – Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku  
5. p. Włodzimierz Zarzyński – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej                           

w Drezdenku  
6. p. Eugeniusz Nawrot – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Ad. 7.  
Radny powiatowy p. E. Tyranowicz wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją drogi w Lipnie. Przypomniał, że już dwa 
razy na tę drogę składano wniosek o dofinansowanie w ramach tzw. 
“schetynówki” z marnym skutkiem. W związku z powyższym wystąpił                            
z zapytaniem, czy droga w m. Lipno będzie zrobiona i kiedy.? 

2. Poinformował, że interesują go losy strefy przemysłowej, a konkretnie                           
o regulację gruntów, doprowadzenie mediów i co się z tym wiąże, plany 
budżetowe dla tej inwestycji. 

Jednocześnie poprosił Burmistrza Drezdenka o  wyczerpującą pisemną odpowiedź 
zarówno na piśmie jak i wypowiedzenie się w temacie na następnej sesji. 
Radny p. M. Czekajło poprosił sołtysów aby poruszyli w swoich wioskach problem 
dotyczący umieszczenia w widocznym miejscu numeru domu na posesjach. Dodał, 
że ułatwi to pracę np. Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej itp. Jednocześnie 
poinformował, że we wczorajszych wiadomościach była informacja o sytuacji 
finansowej naszego Starostwa. W związku z powyższym poprosił o ustosunkowanie 
się Wicestarosty p. A. Libery do zarzutów jakie padły w tym reportażu, a mianowicie 
o fakcie, iż Starostwo jest „bankrutem”.  
Z-ca Przewodniczącego Rady p. W. Zarzyński poprosił Burmistrza o przekazanie 
Komendantowi Komisariatu Policji w Drezdenku informacji o braku interwencji 
funkcjonariuszy policji w sprawie prowadzania psów bez kagańca i smyczy. 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan wystąpił z następującymi wnioskami: 

1. poprosił Burmistrza o wyjaśnienie możliwości formalno- prawnych dotyczących 
opcji umieszczania w BIP projektów uchwał. Dodał, że kwestię tą poruszył 
petent na jego dyżurze.     

2. Poinformował, że sołtysi otrzymali ankietę dotycząca ich danych osobowych. 
Poprosił o wypełnienie i oddanie w dniu dzisiejszym pracownikowi Biura Rady 
Miejskiej.   

3. Poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Burmistrza w sprawie 
zaopiniowania przez Radę Miejską w Drezdenku wniosku Zarządu Powiatu 
Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj złożonego dnia 17.02.2011r.          
o umorzenie zaległości wobec Gminy Drezdenko z tytułu spłaty rat 
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kapitałowych wraz z odsetkami (umowa poręczenia kredytu) w kwocie 
1.064.375,87 zł (pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).   
W związku z powyższym zaproponował 10 min przerwę w obradach sesji  
celem przedyskutowania w Klubach decyzji w tej sprawie.  

 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan ogłosił 10 minut przerwy w obradach sesji RM. 
W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 15 radnych. 
Radna p. W. Ziętek poprosiła o zwrócenie uwagi, iż w  sklepie przy placu Wileńskim 
nr 4 w Drezdenku sprzedawany jest alkohol, który następnie spożywany jest na 
ławkach znajdujących się na przystanku PKS. Zauważyła, że nie jest to najlepszą 
wizytówką naszego miasta dla osób przyjeżdżających i poprosiła o interwencje w tej 
sprawie. 
Z-ca Przewodniczącego Rady p. E. Nawrot wystąpił z zapytaniem do Wicestarosty, 
czy droga w m. Rąpin będzie wykonana do końca? 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. W. Kupczak poprosił o interwencje                               
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o przedstawienie problemu złego 
stanu wybudowanych chodników (liczne zapadnięcia) w miejscowości Trzebicz.  
Ad. 8 
Burmistrz Drezdenka poinformował, że wyczerpujące odpowiedzi zostaną udzielone 
na piśmie.  
Wicestarosta p. A. Libera poinformował, że w związku z trudną sytuacją finansową 
Starostwa nie zostanie dokończona droga w m. Rąpin. W tym roku planowane są 
remonty drogi na odcinku Gardzko – Strzelce Kraj., jak również wyrównanie drogi na 
odcinku Gościm – Sowia Góra.    
Następnie odniósł się do reportażu o Starostwie w TVP1. Poinformował, że podczas 
przeprowadzonego wywiadu redaktora TVP1 ze Starostom p. A. Bajko nie padły 
słowa, iż Starostwo jest Bankrutem, były to wymysły redaktora. Dodał, że                        
do redaktora TVP1 zostało wystosowane pismo z prośbą o sprostowanie 
przedstawionego wywiadu.  
Jednocześnie poinformował, że w związku z trudną sytuacją finansową, która wynikła 
m.in. z faktu, iż Starostwo wypłaca obywatelom koszty wynikające ze zwrotu nadpłat 
za wydane karty pojazdów, zostały wystosowane pisma do parlamentarzystów                         
z woj. lubuskiego, celem wywołania poważnej debaty na powyższy temat, która 
przyczyni się do pozytywnego rozwiązania zaistniałej kwestii.    
 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił o decyzję Przewodniczących Klubów 
Radnych w kwestii umorzenia zaległości z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz                           
z odsetkami w kwocie 1.064.375,87zł: 

1. Przewodniczący Klubu Radnych Forum Samorządowego p. W. Sapór, 
poinformował, że radni wielokrotnie na Komisjach rozmawiali w kwestii.                  
W związku z powyższym Klub Radnych Forum Samorządowe wyraża 
negatywn ą opinię wobec wniosku Zarządu Powiatu Strzelecko – 
Drezdeneckiego ws. umorzenia zaległości z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz 
z odsetkami w kwocie 1.064.375,87zł.   

2. Przewodniczący Rady poinformował, że Klub Radnych Porozumienie również 
wyraża negatywn ą opinię wobec wniosku Zarządu Powiatu Strzelecko – 
Drezdeneckiego ws. umorzenia zaległości z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz 
z odsetkami w kwocie 1.064.375,87zł.   
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Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan w związku z powyższym przeczytał 
przygotowany projekt Stanowiska Rady Miejskiej o następującej treści:  
„Rada Miejska w Drezdenku wyraża negatywn ą opinię wobec wniosku Zarządu 
Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego nr FN-3251.3.2011.WP z dnia 15.03.2011 
(data wpływu 17.03.2011) ws. umorzenia zaległości z tytułu spłaty rat kapitałowych 
wraz z odsetkami w kwocie 1.064.375,87zł”.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła proponowane 
przez Przewodnicz ącego Rady Miejskiej stanowisko, które stanowi załącznik nr 7 
do niniejszego protokołu.   
 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że wszystkie projekty uchwał 
były bardzo szczegółowo omawiane i przedstawiane przez Burmistrza Drezdenka 
oraz wytyczonych przez niego pracowników Urzędu na poszczególnych stałych 
Komisjach Rady Miejskiej w Drezdenku.  
Ad. 9  
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Województwa Lubuskiego z budżetu gminy Drezdenko – druk nr 38/11 (projekt 
stanowi załącznik nr 8 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 VI/38/2011 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Woje wództwa Lubuskiego                    
z bud żetu gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok – 
druk nr 39/11 (projekt stanowi załącznik nr 10 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 VI/39/2011 w sprawie uchwały 
bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok  (uchwała stanowi załącznik                       
nr 11 do niniejszego protokołu). 
Ad. 11  
Projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Drezdenko na lata 2011-2021 – druk nr 40/11(projekt stanowi załącznik nr 12                      
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 VI/40/2011 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dre zdenko na lata 2011-2021   
(uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki – druk nr 41/11(projekt stanowi załącznik nr 14                      
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 VI/41/2011 w sprawie wyrażenia zgody 
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na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXXIII/245/09 Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją 
zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających 
azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Drezdenko ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – druk                              
nr 42/11(projekt stanowi załącznik nr 16  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 VI/42/2011 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXXIII/245/09 Rady Miejskiej w Drezdenku  z dnia 19 marca 2009 
roku w sprawie zasad zwrotu kosztów zwi ązanych z realizacj ą zadań 
polegaj ących na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałó w zawieraj ących 
azbest z obiektów budowlanych poło żonych na terenie Gminy Drezdenko ze 
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
Ad. 14            
Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji                                 
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie 
miasta i gminy Drezdenka – druk nr 43/11(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 VI/43/2011 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2009 
roku w sprawie okre ślenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budow ę przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie mi asta                       
i gminy Drezdenka (uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 
Ad. 15            
Projekt uchwały w/s przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Drezdenko w latach 2011-2032” – druk nr 44/11 (projekt 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).  
Radny p. W. Sapór wystąpił z zapytaniem, kiedy fizycznie będzie usuwany azbest                
w Gminie Drezdenko? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że nie jest w stanie fizycznie 
określić kiedy będzie usuwany azbest w Gminie. Dodał, że w tegorocznym budżecie 
nie ma przewidzianych środków na ten cel. Czas na jego usuwanie jest do 2032 
roku. Gmina nie będzie czekała do ostatniej chwili, azbest będzie usuwany w ramach 
pojawiania się możliwości budżetowych i programowych umożliwiających je 
sfinansowanie.   
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VI/44/2011 w sprawie przyj ęcia 
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj ących azbest z terenu Gminy 
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Drezdenko w latach 2011-2032” (uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 16 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko – druk                                   
nr 45/11(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 VI/45/2011 w sprawie przyst ąpienia 
do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego                          
w miejscowo ści Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 17 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów – druk nr 46/11 (projekt 
stanowi załącznik nr 24 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 VI/46/2011 w sprawie przyst ąpienia 
do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego                        
w miejscowo ści Osów  (uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
Ad. 18 
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Zagórze – druk nr 47/11 (projekt stanowi załącznik nr 26                             
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 VI/47/2011 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  miejscowo ści 
Zagórze  (uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 
Ad. 19 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów – druk nr 48/11(projekt 
stanowi załącznik nr 28 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 VI/48/2011 w sprawie przyst ąpienia 
do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego                         
w miejscowo ści Lubiatów  (uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 20 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm – druk nr 49/11(projekt 
stanowi załącznik nr 30 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 VI/49/2011 w sprawie przyst ąpienia 
do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego                      
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w miejscowo ści Gościm  (uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 21 
Projekt uchwały w/s  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipiany na 
współdziałanie  w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
w Przedszkolu Miejskim   im. Kubusia Puchatka w Lipianach – druk nr 50/11(projekt 
stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu).  
Projekt uchwały został wycofany przez Burmistrza Drezdenka.  
Ad. 22 
Projekt uchwały w/s współdziałania z Gminą Krzyż w realizacji  zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu funkcjonującym na 
terenie Gminy Krzyż – druk nr 51/11(projekt stanowi załącznik nr 33 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 VI/50/2011 w sprawie współdziałania                
z Gminą Krzy ż w realizacji  zada ń w zakresie wychowania przedszkolnego                               
w niepublicznym przedszkolu funkcjonuj ącym na terenie Gminy Krzy ż (uchwała 
stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). 
Ad. 23 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przedstawił zmiany planu pracy Rady 
Miejskiej na  2011 rok, które przedstawiają się następująco: 
Termin Sesji  Tematyka Odpowiedzialni  

za przygotowanie 
 materiałów 

 
KWIECIEŃ 

� Informacja dotycz ąca 
bezpiecze ństwa publicznego w 
gminie 

Komendant Policji 
 

 
CZERWIEC 

� Przygotowanie do sezonu 
turystycznego 

� Informacja dotycząca pozyskiwania 
środków pozabudżetowych gminy 

� Sprawozdanie z wykonania 
bud żetu Gminy za 2010 rok 

� Wniosek o udzielenie 
absolutorium dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Drezdenko 

Burmistrz 
Burmistrz 
 
Burmistrz 
 
Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej 

Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, jednogło śnie przyj ęła zmieniony plan 
pracy Rady Miejskiej na 2011 rok (plan pracy Rady Miejskiej stanowi załącznik nr 
35 do niniejszego protokołu). 
Ad. 24 
Mieszkaniec Drezdenka p. S. Dukaczewski wystąpił z propozycją, aby obrady sesji 
dodatkowo były nagrywane w wersji video.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. W. Kupczak uważa, że każdy ma prawo 
uczestniczyć w obradach sesji w związku z powyższym uważa za zbyteczne 
nagrywanie sesji w wersji video.   
Radny p. J. Skrzypczyński zaproponował, aby radni przemyśleli proponowaną 
propozycję i przedstawili swoją decyzję na następnej sesji RM.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że: 
1. do końca kwietnia radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe. W związku               

z tym, dnia 11.04.2011r. o godz. 13:00 odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1 szkolenie dla osób składających 
oświadczenie majątkowe z udziałem przedstawicieli Urzędu Skarbowego                   
w Drezdenku.  

2. do Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze przesyłające Uchwałę Nr 162/2011 
Kolegium RIO dotyczącą zbadania Uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej                        
w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, w której Kolegium stwierdza nieistotne naruszenia prawa (pismo 
stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu).  

3. dyżurach radnych kształtują się następująco: 
a) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Kołwzan przyjmuje interesantów 
w miesiącu marcu w każdy czwartek w godzinach od 17:00 -  18:00 w UM                    
w pokoju nr 102. 
b) Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Włodzimierz Zarzyński 
przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9:00 -  11:00 w UM               
w pokoju nr 102.  

Radni Rady Miejskiej wspólnie z Burmistrzem Drezdenka p. M. Pietruszakiem ustalili, 
iż następna sesja odbędzie się 28 kwietnia 2011 roku o godz. 15:00. 
Ad.25 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i VI sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

    
/-/ Adam Kołwzan  

 
 
 
 


