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

z dnia 24 maja 2011 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia VIII sesji Rady 
Miejskiej. Powitał radnych powiatowych: p. E. Tyranowicza, p. T. Mąkę, 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 14 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: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu VII  sesji Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku. 
4. Przygotowanie do sezonu turystycznego.  
5. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. 
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.  
7. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 

2011 rok – druk nr 63/11.   
8. Projekt uchwały w/s  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Drezdenko – druk nr 64/11. 
9. Wolne wnioski.  
10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad. 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokół z VII sesji Rady 
Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych, jednogło śnie przyj ęła protokół                     
z VII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku. 
Ad. 4 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali i mieli 
możliwość zapoznania się z informacją przygotowanie do sezonu turystycznego                 
w roku 2011 na terenie miasta i gminy Drezdenko, która stanowi załącznik nr 2                 
do niniejszego protokołu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Ad. 5/Ad. 6 
Radny powiatowy p. E. Tyranowicz wystąpił z następującymi interpelacjami: 

1. wystąpił z zapytaniem, jak wygląda sprawa monitoringu miasta? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że sprawa monitoringu 
nabierze tempa w momencie zakończenia realizacji inwestycji darmowego 
internetu, ponieważ monitoring będzie oparty na kamerach przesyłających 
sygnał przez internet. 
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2. poprosił o przedstawienie sytuacji hydrantów w Gminie Drezdenko. Dodał, że 
okazuje się, że strażacy w chwili, kiedy potrzebna jest im woda, zastają 
hydranty, z których nie płynie woda lub takie, do których nie mogą się dostać 
ze względu na fakt, że potrzebne są trzy rodzaje kluczy,                      a 
strażacy dysponują tylko jednym z nich.   
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że odpowiedź w tej 
sprawie zostanie udzielona na piśmie, ze względu na to, że informację należy 
zweryfikować z zarządcą hydrantów, którym jest PGKiM Sp. z o.o.                      
w Drezdenku.    
Radny p. W. Sapór wystąpił z wnioskiem aby zlecić PGKiM Sp. z o.o.                      
w Drezdenku sprawdzenie wszystkich hydrantów w mieście i Gminie.  
Sołtys wsi Lubiatów poinformowała, że zwróciła się pisemnie do PGKiM                    
o sprawdzenie w jej wiosce hydrantów. Dodała, że do dnia dzisiejszego nie 
uzyskała odpowiedzi w tej sprawie, jak również hydranty nie zostały 
sprawdzone.  

Z-ca Przewodniczącej Komisji Budżetowej p. M. Czekajło wystąpił z następującymi 
interpelacjami: 

1. poinformował, że mur Cmentarza Komunalnego, od strony os. Mickiewicza, 
stwarza niebezpieczeństwo zawalenia, ze względu na ruchome cegły w 
murze. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że przedstawi ten 
wniosek do zarządcy cmentarza, którym jest PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku.   

2. poprosił o rozwiązanie problemu związanego z ul. Grunwaldzką, która jest 
zanieczyszczana przez mieszkańców wyprowadzających psy, które 
pozostawiają swoje odchody bez posprzątania przez ich właściciela.  

Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. W. Ziętek wystąpiła z następującymi 
interpelacjami: 

1. ze względu na zwiększony ruch pieszy w okresie letnim, uważa za 
konieczne wprowadzenie ograniczenia prędkości na drodze w kierunku 
Zagórza. 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwróci się w tej 
sprawie z pismem do ZDW.  

2. poruszyła temat ewentualnego uruchomienia transportu letniego do 
Zagórza i Lubiewa.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że wystosuje 
odpowiednie pismo do przewoźnika, celem zajęcia stanowiska w tej 
sprawie.  

Sołtys wsi Zagórze poprosił o kontrolę zjeżdżania samochodów do plaży w Zagórzu.  
Radny p. W. Sapór poinformował, że budynkowi na stadionie miejskim grozi 
zawalenie ze względu na zły stan techniczny dachu. Jednocześnie dołączył się do 
wniosku o uruchomienie transportu letniego do Zagórza, Lubiewa i Gościmia,                    
w formie zgłoszenia takiej propozycji do przewoźnika PKS. 
Burmistrz Drezdenka poinformował, że w tegorocznym budżecie nie ma pieniędzy na 
remont tego budynku. Dodał, że jest to temat trudny jednak wymagający podjęcia 
działań 
Sołtys wsi Goszczanowo zwróciła się z prośbą o interwencję w ZDW, celem 
postawienia lustra na niebezpiecznym zakręcie w m. Goszczanowo.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że zwróci się w tej sprawie                  
z pismem do ZDW.  
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Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z następującymi interpelacjami: 
1. wystąpił z zapytaniem o zaawansowanie prac ścieżki rowerowej w m. 

Niegosław.  
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że Gmina ma  
zabezpieczone środki na dokumentację techniczną, jednak nie ma w tej 
sprawie  inicjatywy ze strony ZDW. 

2. wystąpił z zapytaniem, czy przygotowywana jest nowa forma dotacji dla 
klubów sportowych i stowarzyszeń? 
Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że dotacje na chwile 
obecną są alternatywne,  to Urząd Miejski zostaje przy starej formie 
przetargowej. 

3. W związku z nieobecnością Burmistrza Drezdenka na Komisji Budżetowej, 
gdzie radni mieli możliwość zapoznania się z planem zagospodarowania 
terenu przy ul. W. Stwosza, porosił Burmistrza o przedstawienie swojego 
stanowiska w tej sprawie. Radny p. W. Sapór dodał, że ze strony                        
p. P. Grzyckiego padło wiele oskarżeń, m.in. padło stwierdzenie, że działka na 
ul. Wita Stwosza, na której ma powstać osiedle wielorodzinne, nie jest objęta 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, że jest to teren, 
przemysłowy, który dziwnym sposobem przekształcił się w mieszkaniowy, itp. 
W związku z tym poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się do nich.     
Sekretarz Gminy p. L. Jaśków uważa, że p. Grzycki w swoich wypowiedziach 
obrał sobie taki sposób mówienia, w których sugeruje pewne rzeczy.  
Przypomniał, że na ostatniej Komisji Porządku… poprosił p. Grzyckiego                     
o sprecyzowanie konkretnych zarzutów, albo zgłoszenie tego faktu do 
Prokuratury, albo przedstawienie faktów kto i w którym momencie według 
niego popełnił przestępstwo. Niestety p. Grzycki wycofał się z udzielenia 
odpowiedzi. Dodał, że wypowiedzi p. Grzyckiego dotyczą pracowników 
samorządowych, którzy oprócz tego, że mają pewne obowiązki są też 
chronieni.  W związku z tym, jeżeli p. Grzycki będzie w dalszym ciągu tego 
typu sugestie jeszcze raz przedstawiał, to Urząd Miejski wystąpi                                  
o zniesławienie urzędnika pełniącego swoje czynności.  
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej p. W. Zarzyński wystąpił z wnioskiem 
formalnym aby przedmiotową sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 2 
„przeciwnych” oraz 0 „wstrzym. si ę” przyj ęła w/w wniosek formalny Z-cy 
Przewodnicz ącego Rady Miejskiej p. W. Zarzy ńskiego.   

Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przeczytał pismo, które wpłynęło do Rady 
Miejskiej z Zarządu Powiatu z zajętym stanowiskiem w sprawie proponowanych form 
współpracy, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.    
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan przypomniał, że na poprzedniej sesji poruszony 
został temat pobierania diety sołtysa niezależnie od pobierania diety radnego. 
Poinformował, że Rada Miejska zwróciła się do prawnika tut. UM w sprawie wydania 
opinii prawnej w tej sprawie. Dodał, że opinia wpłynęła i stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu, po czym zapoznał wszystkich z jej treścią.   
Radny p. H. Majzlik wystąpił z zapytaniem, czy radni powiatowi posiadają informację 
na temat likwidacji w ramach oszczędności przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Drezdenku stanowiska specjalisty do spraw praktyk zawodowych? 
Radny powiatowy p. E. Tyranowicz poinformował, że trudno mu odpowiedzieć na to 
pytanie, gdyż  arkusz organizacyjny zatwierdza Starostwo, otrzyma go dyrektor ZSP          
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i wtedy się okaże, czy jest to prawda, czy plotka. Radny p. R. Świekatowski 
poinformował, że zagrożenie redukcji etatów w jego placówce jest dość duże. 
Radny p. W. Sapór wystąpił z zapytaniem do radnego powiatowego                                
p.  E. Tyranowicza, czy  prawdą jest to, że był inicjatorem likwidacji Filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu w Drezdenku, zapisując to w budżecie starostwa na 2011? 
Dodał, że z taką opinią spotkał się w artykule W. Pietruszaka.  
p. E. Tyranowicz poinformował, że jest to kłamstwo, a w budżecie Starostwa na 2011 
rok nie ma takiego zapisu. Widnieje natomiast taki zapis w Wieloletnim Planie 
Finansowym, że jeśli nie będzie oddłużenia szpitala, a powiat przejmie całość długu, 
to w roku 2014 powiat nie będzie w stanie uchwalić budżetu zgodnie z przepisami 
ustawowymi (luka między przychodami a wydatkami). W takiej sytuacji należy podjąć 
drastyczne kroki, czyli między innymi zlikwidować Filię Wydziału Komunikacji. Dodał, 
że Zarząd Powiatu 15.11.2010r. przyjął projekt budżetu na 2011r., a nowa Rada 
Powiatu 27.01.2011 zaaprobowała go i przyjęła do realizacji. Jest to budżet dający 
możliwość stabilnego funkcjonowania starostwa z niewielką możliwością 
wykonywania nowych inwestycji. Z zapisów budżetowych wynika jasno, że w 2011r. 
nie ma potrzeby stosowania programów oszczędnościowych, zwalniania 
pracowników, likwidacji filii czy jednostek podległych starostwu. Z przebiegu 
wydarzeń, związanych z likwidacją filii w Drezdenku, widać wyraźnie, że nie chodzi tu 
o problem finansowy. Pan Burmistrz Drezdenka deklarował dofinansowanie filii,                 
a jednak decyzją Zarządu zlikwidowano ją. Jeszcze raz zapewniam Państwa, że                
w budżecie na 2011r. nie ma zapisu ani słownego, ani też kwotowego, 
wymuszającego na Zarządzie likwidację filii w Drezdenku. 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że w chwili obecnej w obradach 
sesji uczestniczy 13 radnych (salę obrad opuścił radny p. W. Sapór).   
Ad. 7 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 
rok – druk nr 63/11 (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VIII/61/2011 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok (uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
Ad. 8 
Projekt uchwały w/s  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Drezdenko – druk nr 64/11 (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła uchwał ę Nr VIII/62/2011 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dre zdenko (uchwała stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że w chwili obecnej w obradach 
sesji uczestniczy 14 radnych (na salę obrad przybył radny p. W. Sapór).   
Ad. 9 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że na sesjach była poruszana 
sprawa nagrywania sesji w wersji video. W związku z powyższym poprosił radnych 
aby przez głosowanie wyrazili swoją opinię w tej sprawie.  
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Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 2 głosami „za”, przy 12 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła decyzj ę w sprawie nagrywania sesji w wersji 
video.  
Radni Rady Miejskiej wspólnie z Burmistrzem Drezdenka p. M. Pietruszakiem ustalili, 
iż sesja absolutoryjna odbędzie się 16 czerwca 2011 roku o godz. 15:00. 
Ad. 10 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i VIII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  
 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

    
   /-/  Adam Kołwzan  

 
 


