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

z dnia 28 kwietnia 2011 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia VII sesji Rady 
Miejskiej. Powitał 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, 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. Jednocześnie zaproponował 
wprowadzenie jako pkt. 18. Przyjęcie zmian w planie pracy Rady Miejskiej na 2011 
rok. Porządek po zmianie, stanowi załącznik nr 2a do niniejszego protokołu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
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 VI sesji Rady 
Miejskiej z dnia 29 marca 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 VI sesji Rady Miejskiej z dnia                         
29 marca 2011 roku. 
Ad. 4 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
nadzorowanym przez Komisariat Policji w Drezdenku za okres styczeń – marzec 
2011r., która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku p. E. Pienio przedstawił informację                   
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie nadzorowanym przez 
Komisariat Policji w Drezdenku za okres styczeń – marzec 2011r.  
Radny p. W. Sapór w związku ze zbliżającym się majowym weekendem,  poprosił o 
interwencje służb policyjnych, aby zwróciły uwagę sklepom sprzedającym alkohol, 
aby nie sprzedawały go nieletnim.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty… p. K. Czerwińska uważa, że jest słabe 
oznakowanie  dojazdu do komisariatu dla osób spoza Drezdenka.   
Radni poprosili o zwrócenie uwagi przez patrole w temacie dowolności parkowania 
przez użytkowników pojazdów min.: 

1. Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan zwrócił uwagę na parkowanie pojazdów 
przy skrzyżowaniach na ul. Bocznej, ul. Łakowej, przy markecie „Piotr i Paweł” 

2. Z-ca Przewodniczącej Komisji Budżetowej p. M. Czekajło na parkowanie na 
parkingach przy ul. Mickiewicza nr 17 i 18 oraz ul. Kopernika nr 12.    

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku p. E. Pienio poinformował, że uczuli 
swoich pracowników na w/w sprawy.  
 



2 

 

Ad. 5/Ad. 6 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan  poinformował, że Rady Miejskiej wpłynęło 
pismo p. P. Grzyckiego w sprawie ujęcia działki nr 1145/3 i 1145/5 gm. Drezdenko do 
planu zagospodarowania przestrzennego (pismo stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu). Jednocześnie zaproponował, aby p. P. Grzycki oraz 
Kierownik Referatu Budownictwa i Urbanistyki p. R. Netyks, krótko zasygnalizowali 
przedstawiony w piśmie problem, który bliżej zostanie przedstawiony radnym na 
specjalnie poświęconej tej sprawie Komisji RM.   
Mieszkaniec Drezdenka p. P. Grzycki poinformował, że na wniosek zakładu 
Budowlanego „Antczak” Burmistrz Drezdenka wydał decyzję z dnia 27.10.2010r. 
znak: BU:7331/125/2009 ustalając warunki zabudowy polegające na budowie 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Drezdenku przy ul. Wita Stwosza na 
działce nr 1145/3 i 1145/5 gm. Drezdenko. Dodał, że decyzję tę zaskarżył dwukrotnie 
do Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., gdyż uważa, że nie jest to teren 
przeznaczony na posadowienie bloków, jest to teren z przeznaczeniem na 
budownictwo jednorodzinne z funkcja usługową. Poinformował również, że działka ta 
nie posiada również planu zagospodarowania przedstrzennego. W związku z 
powyższym wystąpił z zapytaniem, czy Gmina w dalszym ciągu uważa, że 
przedmiotowy teren powinien zostać przeznaczony na budowę bloków? Dodał, że od 
tej odpowiedzi zależą jego dalsze poczynania w tej sprawie.  
Kierownik Referatu Budownictwa i Urbanistyki p. R. Netyks poinformowała, że 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie uchyliło decyzji Burmistrza ze względu na 
niezgodność z prawem, tylko uchyliło decyzje celem jej ponownego rozpatrzenia ze 
wskazaniem o jakie elementy trzeba ją uzupełnić. Dodała, że w ostatnim przypadku 
decyzja została uchylona ze wskazaniem, że wnioskodawca ma uzupełnić swój 
wniosek o zabezpieczenie energii i gazu, którego wcześniej nie dał. Następnie 
Kolegium będzie miało możliwość samemu wydać merytoryczna decyzję albo 
potrzymać decyzje wydana przez Burmistrza. Po czym każda ze stron będzie miała 
możliwość dalszego odwoływania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
Poinformowała jednocześnie, że plan miejscowy nigdy nie został opracowany dla 
całego miasta Drezdenko. Nieprawdą jest tez fakt, iż jedna działka była wyjęta z 
jakiegoś planu. Znajduje się tam obszar, który podlegał częściowemu planowi 
miejscowemu, ze względu na fakt iż jest obszarem urbanistycznym.  
W związku z propozycja Przewodniczącego RM nie widzi potrzeby kontynuowania 
dalej problemu, przedstawi go szczegółowo na Komisji poświęconej temu 
problemowi.  
 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z zapytaniem do Burmistrza, co dzieje 
się w sprawie likwidacji Filii Wydziału Komunikacji w Drezdenku? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że otrzymał informacje 
telefoniczną, że Zarząd Powiatu  negatywnie odnosi się do propozycji 
przedstawionych przez samorząd Gminy Drezdenko. Dodał, że stanowisko                           
w sprawie dalszej współpracy samorządu gminy Drezdenko i powiatu strzelecko – 
drezdeneckiego przedstawiało się następująco: 
1. Samorząd gminny zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi pomocy finansowej                     
w formie corocznej dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania Filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu w Drezdenku. Wysokość dotacji równa będzie łącznym 
kosztom utrzymania 0,5 etatu i utrzymania stałych łącz telekomunikacyjnych. 
Szczegóły realizacji zobowiązania zostaną określone w umowie zawartej na 
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podstawie ustawy o finansach publicznych. Porozumienie w tym zakresie 
obowiązywać będzie do czasu uzyskania dotacji z programu „Ratujmy polskie 
szpitale” lub dotacji celowej z przeznaczeniem na spłatę bądź refundację zobowiązań 
wynikających z pobierania zawyżonych opłat za karty pojazdów. 
2. Samorząd gminny zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w wysokości 231.551,71 zł na zapłacenie podatku VAT z tytułu 
realizacji projektu pn. „Scalanie gruntów we wsi Goszczanowiec wraz                                
z zagospodarowaniem poscaleniowym”. 
3. Samorząd gminny zobowiązuje się odłożyć windykację należności z tytułu zwrotu 
uiszczonych rat kapitałowych i odsetkowych do czasu podjęcia decyzji dot. dotacji 
celowej z programu „Ratujmy polskie szpitale”, nie później jednak niż do końca 
bieżącego roku. W przypadku decyzji odmownej bądź uzyskania dotacji znacznie 
niższej niż oczekiwana, ponownie rozpatrzony zostanie wniosek o umorzenie tych 
należności. 
4. Samorząd powiatowy zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania na własność 
dla samorządu Drezdenka obiektu, w którym funkcjonuje obecnie NZOZ „Medyk” s.c. 
(wraz z przylegającym do niego placem parkingowym) z przeznaczeniem na dalsze 
pełnienie funkcji podstawowej opieki zdrowotnej, a także część działki nr 1233 o pow. 
ok. 0,5 ha. 
5. Samorząd powiatowy zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych                        
z opłatami notarialnymi i innymi wynikającymi ze zmiany właścicieli obiektów                      
(wg uzgodnień szczegółowych). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przeczytał pismo Burmistrza 
Drezdenka do Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w sprawie w sprawie 
dalszej współpracy samorządu gminy Drezdenko i powiatu strzelecko-
drezdeneckiego z dnia 19.04.2011r. (pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu). W związku z powyższym przedstawił w tej sprawie projekt stanowiska 
Rady Miejskiej w Drezdenku, który stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu.  
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z wnioskiem, aby określić termin na dzień 
31.05.2011r. zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań windykacyjnych w 
stosunku do Starostwa Powiatowego w zakresie zadłużenia wynikającego z tytułu rat 
kredytu zaciągniętego przez SP ZOZO Drezdenko a spłacanych przez Gminę 
Drezdenko. 
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
i  2 „wstrzyma. si ę” przyj ęła Stanowisko Nr 02.2011 Rady Miejskiej                              
w Drezdenku  w sprawie zobowi ązania Burmistrza Drezdenka do podj ęcia 
działań windykacyjnych w stosunku do Starostwa Powiatowego  w zakresie 
zadłu żenia wynikaj ącego z tytułu rat kredytu zaci ągni ętego przez SP ZOZO 
Drezdenko a spłacanych przez Gmin ę Drezdenko (Stanowisko Nr 02.2011 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 kwietnia, stanowi z ałącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan  poinformował, że w Biurze Rady                                
do zapoznania radnych znajdują się następujące materiały: 
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1. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
(Sprawozdanie, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Drezdenko                              
z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku” (Sprawozdanie, stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

3. Publikacja „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008” 
(Publikacja, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty… p. K. Czerwińska wystąpiła                                   
z następującymi interpelacjami: 

1. Poinformowała, że na mostku na Starej Noteci na odcinku drogi gruntowej z 
Kosina do Lipna nie ma barierek zabezpieczających.  

2. Poprosiła o wyrównanie drogi w Czartowie na odcinku nie pokrytym asfaltem. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że dokona wizji w terenie, gdzie 
sprawdzi zasadność wniosku i wówczas zajmie się tematem.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty… p. K. Jaśków wystąpił z zapytaniem, dotyczącym  
darmowego szerokopasmowego Internetu w mieście i gminie Drezdenko, na jakim 
etapie jest ta inwestycja i  jak będą kształtowały się koszty, które będzie musiał 
ponieść mieszkaniec, aby mógł z niego skorzystać?  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że  dnia 29.03.br. został 
ogłoszony przetarg na wykonanie zadania pn.”Budowa gminnej infrastruktury 
dostępu do  Internetu dla osób wykluczonych”. Dodał, że Termin wykonania 
zamówienia przewidziany jest do 30.06.2012. Natomiast koszty będą polegały na 
zakupie karty sieciowej i ewentualnie anteny.  
Radny p. R. Świekatowski wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. poprosił o informacje na temat dostępności ludzi do wód publicznych. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że  udzieli w tej sprawie 
pisemnej odpowiedzi.  

2. zgłosił problem dotyczący nadmiernej prędkości pojazdów na odcinku drogi 
przy skrzyżowaniu ulicy Pierwszej Brygady i Moniuszki. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że  udzieli w tej sprawie 
pisemnej odpowiedzi.  

3. wyraził zaniepokojenie brakiem możliwości ingerencji Urzędu Miejskiego                                 
w sprawę wyglądu budynków w mieście (budynki są dowolnie malowane, 
ocieplane w częściach, a przez to ich wygląd pozostawia wiele do życzenia).  

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poprosił Komendanta Policji o interwencję                   
w tej sprawie, a także poinformował, że zwróci się w tej sprawie do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 
 
Sołtys wsi Drawiny poinformował, że niektórzy mieszkańcy bezzasadnie otrzymują 
zapomogi z OPS w Drezdenku. Mieszkańcy przeznaczają pieniądze na alkohol, 
zamiast na cel określony w zasiłku.  
Kierownik OPS w Drezdenku p. W. Kantor – Kapiczak poinformowała, że 
świadczenia z zakresu pomocy społecznej przyznawane są za pomocą ustawy o 
pomocy społecznej. Mieszkańcy Gminy, w tym mieszkańcy wsi Drawiny, mogą się 
zgłaszać do nas o pomoc, następnie analizowana jest ich sytuacja bytowa i 
materialna, po czym przyznawane są im świadczenia z zakresu pomocy społecznej 
w postaci zasiłków okresowych, stałych lub celowych. Dodała, że jeśli sołtys widzi u 
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swoich mieszkańców sytuację taka, że środki te są marnotrawione, bądź źle 
wykorzystywane, poprosiła o zgłoszenie takich osób do OPS, celem zrobienia 
wglądu w sytuację. Pracownik socjalny rozezna sytuację po czym istnieje możliwość 
zmiany decyzji, bądź sposobu wypłacania środków.  
  
Z-ca Przewodniczącego Rady p. W. Zarzyński poprosił o interwencję                                    
w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w sprawie złej nawierzchni drogi w Niegosławiu. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwrócił się z pismem                      
do Zarządu Dróg. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. W. Kupczak wyraził swoją dezaprobatę do 
odpowiedzi udzielonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w sprawie interpelacji 
dotyczących uszkodzenia chodników w Kleśnie i Trzebiczu.  Dodał, że Zarząd nie 
widzi w tym temacie problemu. Radny poinformował, że dalej będzie pilotował ten 
temat.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że jest zorientowany w temacie, 
monitoruje go i prowadzi w tej sprawie rozmowy. 
 

Radny p. W. Sapór wystąpił z zapytaniem dotyczącym stanu targowiska miejskiego, 
jego wyglądu, możliwości zagospodarowania i ewentualnego przejęcia od RSZiZ.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że istnieje możliwość zwrócenia 
się do RSZiZ z pismem o warunki przejęcia, jednak po odpowiedzi będzie można 
dopiero analizować sprawę. 
 
Sołtys wsi Lubiatów poprosiła o wyjaśnienie zapisów zawartych w statutach sołectw:  
§ 27 ust. 5. „Sołtysowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych 
przy wykonywaniu zadań Sołectwa, na zasadach określonych przez Radę Miejską                     
w drodze uchwały”.  
Sekretarz Gminy p. L. Jaśków poinformował, że powyższy zapis jest zapisem 
niezgodnym z prawem. W tej sprawie toczyło się kilka sporów, w którym Naczelny 
Sąd Administracyjny uznał, że wydatki ponoszone przez sołtysów w związku z 
pełnioną funkcją sołtysa czyli np. koszty pomieszczenia w czasie Zebrań wiejskich, 
telefonu, materiałów biurowych itp. są kosztami ponoszonymi w ramach posiadanej 
diety sołtysa. Jedynym dodatkowym zwracanym kosztem jest koszt podróży 
związany z wykonywaniem funkcji sołtysa.  
  
Za-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. K. Siuda wystąpił z następującymi 
interpelacjami: 

1. poprosił o pisemną informację na temat bieżących remontów dróg gminnych. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że udzieli w tej sprawie 
pisemnej odpowiedzi.   

2. zaproponował zmianę sposobu spotkań Burmistrza z sołtysami ze względu na 
to, że nie może w nich uczestniczyć, ponieważ w tym samym czasie ma 
posiedzenie Komisji Porządku...  

Burmistrz pozostawił sprawę do dyskusji sołtysom i oni wyrażą swoją opinie, jak i 
kiedy takie spotkania miałyby się odbywać. Natomiast Przewodniczący RM p. A. 
Kołwzan zaproponował zmianę godzin posiedzeń Komisji Porządku… tak, aby była 
możliwość uczestnictwa w obu spotkaniach. 
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3. Prosił, wspólnie z Z-cą Przewodniczącej Komisji Budżetowej p. M. Czekajło, o 
interwencję  w sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej w godzinach 
wieczornych. W tym okresie jest zmniejszony ruch pojazdów i sygnalizacja 
świetlna nie jest konieczna. Wystarczy tylko sygnalizacja ostrzegawcza, a ruch 
pojazdów odbywałby się zgodnie ze znakami drogowymi.  

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwrócił się z pismem                      
do Zarządu Dróg. 
 
Przewodniczący Komisji Porządku… p. M. Przewoźny poprosił o odnowienie pasów 
na przejściach dla pieszych.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że podejmie działania mające 
na celu rozpoczęcie prac. 
 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przeczytał pismo radnego powiatowego                           
p. E. Tyranowicza z zawartymi do Burmistrza Drezdenka interpelacjami (pismo 
stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu).   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy 
Drezdenko Przewodniczący Rady może podczas obrad udzielić głosu osobie nie 
będącej radnym rady miejskiej. Pan Edward Tyranowicz nie jest obecny na sesji, 
jednak udzielił następujących odpowiedzi: 

1. W sprawie mieszkań socjalnych w Drezdenku – poinformował, że jest 
przygotowywany plan miejscowy dla działki należącej do ANR, po jego 
uchwaleniu Gmina wystąpi o jego przejęcie i wtedy trzeba będzie znaleźć 
środki na budowę kilkunastu mieszkań socjalnych. Pozwoli to Gminie 
rozstrzygnąć problem nieściągalnych czynszów za mieszkania komunalne.  

2. W sprawie budowy remizy strażackiej w Drezdenku – poinformował, że Gmina 
ma wykonane kilkanaście planów na różne zadania, ale trzeba je wykonywać 
biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb mieszkańców Gminy.   

 
Mieszkaniec Drezdenka (były rady RM) p. R. Piątek wystąpił z następującymi 
interpelacjami: 

1. poprosił o wykonanie chodnika na ul. Dworcowej.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwrócił się z pismem                      
do Zarządu Dróg, jednak ze względów finansowych nie ma szans na wykonanie tego 
zadania.  

2. wystąpił z zapytaniem, czy i kiedy zostanie zagospodarowany park przy stacji 
PKP? 

3. poprosił o wykonanie kilku ławeczek na tzw. Nowym Drezdenku.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że można wnioskować                        
do Zarządu Dróg, jednak ze względów finansowych nie ma szans na wykonanie tego 
zadania.  

4. wystąpił z zapytaniem, czy sołtys sprawujący jednocześnie mandat radnego 
może pobierać dwie diety: jedną jako radny a drugą jako sołtys? Dodał, że 
uważa, że tak i stąd nasuwa się wniosek, żeby byłemu radnemu p. Małyszowi 
wypłacić należne diety.  

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zleci dokładne zbadanie 
sprawy radcy prawnemu UM i przygotowanie opinii prawnej.  

5. Poprosił autora z czasopisma Gazety Drezdeneckiej z 2007 roku                                 
o przeproszenie go za napisanie nieprawdy na jego temat.  
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Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak stwierdził, że jest to tak odległy czas i nie umie 
odpowiedzieć kto napisał ten artykuł i w związku z tym nie chce się w tym temacie 
wypowiadać.  
 
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.  
W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 14 radnych (salę opuścił Z-ca 
Przewodniczącego Rady p. W. Zarzyński).  
Ad. 7 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 
rok – druk nr 52/11 (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VII/51/2011 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok (uchwała stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Projekt uchwały w/s  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Drezdenko – druk nr 53/11(projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VII/52/2011 w sprawie  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dre zdenko (uchwała stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Ad. 9 
Projekt uchwały w/s zaciągnięcia pożyczek – druk nr 54/11 (projekt stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VII/53/2011 w sprawie zaci ągni ęcia 
pożyczek (uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia  taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Drezdenko na okres od 1 czerwca 
2011 do 31 maja 2012r.  – druk nr 55/11 (projekt stanowi załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 4 głosami „za”, przy 7 „przeciwnych ” 
oraz 2 „wstrzym. si ę” odrzuciła uchwał ę w sprawie zatwierdzenia  taryf na 
zbiorowe zaopatrzenie w wod ę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie 
miasta i gminy Drezdenko na okres od 1 czerwca 2011  do 31 maja 2012r.  
1 radny nie brał udziału w głosowaniu (sale obrad, ze względu na brak wpływu ze 
strony radnych na wysokość cen wody, opuścił Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej p. K. Siuda). 
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Ad. 11 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goszczanówko, 
Duraczewo na lata 2011 – 2019 – druk nr 56/11 (projekt stanowi załącznik nr 17                  
do niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VII/54/2011 w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowo ści Goszczanówko, Duraczewo na lata 2011 – 2019  
(uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osów na lata 2011 – 
2018 – druk nr 57/11 (projekt stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VII/55/2011 w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowo ści Osów na lata 2011 – 2018  (uchwała stanowi 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karwin na lata 2011 
– 2019 – druk nr 58/11 (projekt stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VII/56/2011 w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowo ści Karwin na lata 2011 – 2019 (uchwała stanowi 
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 
Ad. 14 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rąpin na lata 2011 - 
2018  – druk nr 59/11 (projekt stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VII/57/2011 w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowo ści Rąpin na lata 2011 – 2018 (uchwała stanowi 
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 
Ad. 15 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gościm  – 
druk nr 60/11 (projekt stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VII/58/2011 w sprawie zatwierdzenia 
zmian w Planie Odnowy Miejscowo ści Gościm  (uchwała stanowi załącznik nr 26 
do niniejszego protokołu). 
Ad. 16 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stare 
Bielice – druk nr 61/11 (projekt stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VII/59/2011 w sprawie zatwierdzenia 
zmian w Planie Odnowy Miejscowo ści Stare Bielice (uchwała stanowi załącznik 
nr 28 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 17 
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiewo na lata 
2011-2019 – druk nr 62/11 (projekt stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VII/60/2011 w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowo ści Lubiewo na lata 2011-2019 (uchwała stanowi 
załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 
Ad. 18 
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 

MAJ � Przygotowanie do sezonu 
turystycznego 

 

Burmistrz 

 
WRZESIEŃ 
 

� Stan kultury w gminie 
� Informacja z wykonania budżetu 

Gminy za                    I półrocze 
2011r. 

Burmistrz 
Burmistrz 

PAŹDZIERNIK � Informacja o stanie realizacji 
zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2011 - 2012 

� Uchwalenie podatków i opłat 
lokalnych na rok 2012 

Dyrektor MGZO 
Burmistrz 
 

Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 15 radnych, przez aklamacj ę przyj ęła zmieniony 
plan pracy Rady Miejskiej na 2011 rok (plan pracy Rady Miejskiej stanowi 
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). 
Ad. 19 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przypomniał, że do końca kwietnia 
radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe. 
W związku z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rada Miejska 
wspólnie z Burmistrzem ustaliła skład pocztu sztandarowego:  

1. p.Michał Czekajło – Z-ca Przewodniczącej Komisji Budżetowej 
2. p. Barbara Bober – sołtys wsi Czartowo  
3. pracownik Urzędu Miejskiego.   

Radni Rady Miejskiej wspólnie z Burmistrzem Drezdenka p. M. Pietruszakiem ustalili, 
iż następna sesja odbędzie się 26 maja 2011 roku o godz. 15:00. 
Mieszkaniec Drezdenka p. S. Dukaczewski przypomniał, że zwracał się do Rady 
Miejskiej z dwoma wnioskami: 

1. propozycją, aby obrady sesji dodatkowo były nagrywane w wersji video.  
Przewodniczący rady p. A. Kołwzan poinformował, że nie podjęto w tej kwestii 
jeszcze decyzji  a odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.  

2. zapytaniem czy istnieje możliwość zamieszania materiałów (m.in. projektów 
uchwał) w BIP?  
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Sekretarz Gminy p. L. Jaśków poinformował, że nie ma prawnych przeszkód, 
aby zamieszać projekty uchwał jak również inne materiały na sesje RM  w BIP 
UM w Drezdenku.  

Ad. 20 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i VII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  
 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

    
/-/ Adam Kołwzan  

 


