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Protokół Nr XLIII.2013 
z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 17 grudnia 2013 roku 
Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XLIII sesji Rady 

Miejskiej. Powitał Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego W. Pietruszaka, 

radnych powiatowych, Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza  

A. Kozubaja, Sekretarza Gminy B. Rerusa, Skarbnika Gminy A. Lachowicz, 

zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1b do protokołu), 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 13 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Radny J. Skrzypczyński poprosił, aby minutą ciszy uczcić stoczniowców i portowców 

pomordowanych w bestialski sposób w Gdyni w 1970 roku oraz rocznicę 1981 roku 

kiedy to w kopalni „Wujek” zginęło 9 górników. 

Obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej uczcili minutą ciszy wydarzenia przypomniane 

przez radnego J. Skrzypczyńskiego. 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.  

Ad. 3 

Radny W. Kupczak: 

1. Zwrócił uwagę, na usytuowanie lamp na środku chodnika przy ul. Szkolnej (przy 

szkole) w Trzebiczu. 

2. Poprosił, aby w Trzebiczu przy ul. Żymierskiego, gdzie budowane są nowe 

budynki mieszkalne zamontować 2-3 lampy. 

3. Zwrócił uwagę, że mieszkańcy nowowybudowanych domów  ul. Żymierskiego  

w Trzebiczu będąc mieszkańcami Trzebicza mają status mieszkańców Trzebicza 

Młyna. Jednocześnie poprosił o przesunięcie tablic informujących o nazwie 

miejscowości Trzebicz od strony Gościmia i Osowa. 

4. Poprosił o ustawienie lustra przy wyjeździe z ulicy Poprzecznej na ulicę 

Poznańską w Trzebiczu. 

5. Zwrócił uwagę, że na wykonana droga w Trzebiczu Nowym mogłaby być o ok. 

100 m dłuższa (do lasu i zabudowań p. Czoszyka). 

6. Poprosił o wykonanie chodników przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej i Poprzecznej  

w Trzebiczu. 

Radny M. Czekajło: 

1. Poinformował, że mieszkańcy budynku 45 przy ul. Słonecznej skarżą się, że 

remont  tego budynku przedłuża się. Dodał, że na chwilę obecną koszt remontu 
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szacowany jest na kilkaset złotych, natomiast na wiosnę będzie to koszt kilku 

tysięcy ze względu na powyrywane belki. Powiedział, że pracownik PGKiM-u 

proponował mieszkańcom, dostarczenie rolki papy, aby mieszkańcy sami 

dokonali remontu. Dodał, że wykonanie prac przez mieszkańców budynku jest 

niebezpieczne jak również mija się z celem ze względu na potrzebę 

zaangażowania specjalistycznego sprzętu i wykwalifikowanych ludzi. 

2. Poinformował, że mieszkańcy wysiadający na przystanku autobusowym (na 

żądanie) przy ul. Piłsudskiego (obok przedszkola) wychodzą z autobusu 

bezpośrednio na trawnik. Poprosił o wyłożenie tego miejsca kostką brukową. 

3. Zwrócił uwagę, że na mostku w Kleśnie został postawiony znak ograniczenia 

prędkości, który nie spełnia swojego zadania ze względu fatalny stan techniczny 

drogi. 

Radny W. Zarzyński: 

1. Zwrócił uwagę, że wjeżdżając na ulicę Lipnowską w Niegosławiu od strony Lipna 

nie wiadomo, że jest się w Niegosławiu. Poprosił o ustawienie znaku 

informującego o nazwie miejscowości. 

2. Poinformował, że w ubiegłym roku pracownicy Rejonu Dróg przy drodze nr 181 

Drezdenko-Czarnków wycinali ładne drzewa zostawiając cyt: „badyle”. Poprosił  

o wystosowanie pisma do Rejonu Dróg w tej sprawie. 

Radny J. Skrzypczyński podziękował Burmistrzowi Drezdenka i Radzie Miejskiej za 

wygląd Placu Kościelnego po przebudowie. 

Sołtys miejscowości Lubiatów D. Saj: 

1. Zapytała Przewodniczącego Rady Miejskiej czy przepompownia w Lubiatowie 

nadmiar energii oddaje do energetyki. 

2. Zapytała czy jest możliwość zaproszenia na kolejne posiedzenie Rady Miejskiej 

kierownika energetyki w sprawie chwilowego wyłączania dostawy prądu. 

3. Poinformowała, że przy wyjeździe od strony Rąpina na drogę wojewódzką nr 160 

został przewrócony znak drogowy. 

Radny R. Świekatowski: 

1. Zapytał czy do urzędu wpłynęła odpowiedź z energetyki dotycząca wyłączeń 

dostaw energii na terenie gminy. 

2. Podziękował Burmistrzowi Drezdenka za szybką interwencję w sprawie „dzikiego 

wysypiska śmieci” przy ul. Konopnickiej. Zapytał jednocześnie czy udało się 

wypracować jakieś rozwiązanie, które  ustabilizuje sytuację na stałe. 

3. Zwrócił uwagę na problem nieoznakowanych nieruchomości na terenie gminy. 

Radny K. Siuda poinformował, że po regulacji czasu oświetlenia ulic przez 

energetykę część lamp w poszczególnych miejscowościach nie świeci. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Poinformowała, że przy ul. Lipnowskiej leży mnóstwo porozrzucanych śmieci, 

poprosiła o uporządkowanie tego terenu. 

2. Poinformowała, że tablica ogłoszeń usytuowana za szkołą w Niegosławiu jest 

całkowicie oberwana 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji RM.  
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Ad. 4 

Radny W. Kupczak: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że prace w tym rejonie nie były 

związane z usytuowaniem lamp tylko z pasem drogowym czyli nawierzchnią 

jezdni i chodników. Jeżeli okaże się, że usytuowanie lamp stanowi utrudnienie to 

przy kolejnym przetargu na ulicę Kolejową zostaną dołożone środki  

w celu przesunięcia  lamp. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że budżecie zapisana jest ogólna 

kwota ok. 65.000 zł. na oświetlenie uliczne, z tym że kwota ta nie jest jeszcze 

rozpisana na konkretne punkty. Dodał, że po wizji lokalnej na terenie gminy 

będzie wiadomo gdzie ustawienie lamp będzie konieczne. 

3. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że zaistniała sytuacja nie dotyczy 

planu zagospodarowania przestrzennego, tylko granic miejscowości 

 i ewentualnego ich przesunięcia. Zaznaczył, że przesunięcie granic miejscowości 

jest procedurą bardzo skomplikowaną opierającą się o Warszawę. Dodał, że 

należy zastanowić się czy obecna sytuacja na tyle utrudnia mieszkańcom 

funkcjonowanie, aby wszczynać tak skomplikowaną procedurę. 

4. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że w sprawie ustawienia lustra 

należy zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dodał, że uzasadnieniem 

będzie zmiana organizacji ruchu przy ul. Szkolnej i Kolejowej. 

5. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że droga  

w Trzebiczu Nowym była budowana na odcinku, który był najbardziej podtapiany  

i obciążony ruchem pojazdów. Dodał, że jeżeli odcinek dotyczy ok. 100 m to 

można ewentualnie zastanowić się nad wykonaniem go w ramach bieżących 

remontów. 

6. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że wykonanie chodników przy  

ul. Kowalskiej, Nadrzecznej i Poprzecznej w Trzebiczu są kolejnymi zadaniami 

inwestycyjnymi. Dodał, że w związku z tym, iż w Trzebiczu zaplanowanych jest 

wiele inwestycji to będzie możliwe wykonanie jedynie dokumentacji, natomiast  

w tym momencie na wykonanie takiego zadania nie ma zabezpieczonych 

środków w budżecie. 

Radny M. Czekajło: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że Prezes PGKiM L. Jaśków 

zadeklarował odpowiedź na tę interpelację pisemnie. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że zostanie wystosowane 

pismo w sprawie miejsca przystanku autobusowego do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, gdyż miejsce to znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej. 

3. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że zostanie wystosowane 

pismo w sprawie mostku w Kleśnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdyż miejsce 

to znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej. 

Radny W. Zarzyński: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że znak informujący o nazwie 

miejscowości zostanie umieszczony w odpowiednim miejscu. 
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2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zaproponował, wizję lokalną sołtysa 

Niegosławia wraz z pracownikami referatu dróg tut. urzędu w celu wskazania 

miejsc, które wg niego należy uporządkować, aby występując do Rejonu Dróg 

można było precyzyjnie określić te punkty. 

Radny J. Skrzypczyński: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak podziękował radnemu J. Skrzypczyńskiemu 

dodając, że w planach jest również zagospodarowanie skweru naprzeciwko SP 1.  

Sołtys miejscowości Lubiatów D. Saj: 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że nie może udzielić 

odpowiedzi na pytanie zadane przez sołtysa Lubiatowa D. Saj z powodu braku 

kompetencji do udzielania tego typu informacji. 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zadeklarował, że na kolejne 

posiedzenie RM zostanie zaproszony kierownik rejonu ENEA S.A.  

z Międzychodu. Poprosił jednocześnie radnych o przygotowanie pytań, skarg  

i wniosków do przedstawiciela energetyki. 

3. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że zostanie wystosowane 

pismo w sprawie przewróconego znaku drogowego przy drodze nr 160, gdyż 

miejsce to znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej. 

Radny R. Świekatowski: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że nie wpłynęła jeszcze 

odpowiedź w tej sprawie. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak podziękował radnemu  

R. Świekatowskiemu i jednocześnie zaproponował dyskusję na temat stałego 

rozwiązania problemu odpadów komunalnych z Celowym Związkiem Gmin 

SGO5. Zauważył, że ciężko jest zmienić nawyki mieszkańców, aby pokonywali 

kilka metrów dalej do miejsca w którym usytuowane są pojemniki. Dodał, że aby 

ustawić pojemniki na odpady komunale bliżej należałoby zająć parking. 

3. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że oznakowanie budynków 

mieszkalnych wymaga rozwiązania systemowego przy drogach wiejskich. 

Zadeklarował, że pracownicy Referatu Dróg tut. urzędu zostaną zaangażowani  

w sporządzenie listy potrzeb w tym zakresie. Zaproponował umieszczenie przy 

drogach wiejskich znaków z numerami budynków, do których dana droga 

prowadzi. 

Radny K. Siuda: 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że mimo wielu monitów 

 w dalszym ciągu istnieje problem z energetyką, jeśli chodzi  

o dostawę energii oraz oświetlenie uliczne. Zadeklarował, że cały czas będą 

wystosowywane monity do ENEA S.A. a spotkanie z przedstawicielem energetyki 

uznał, za dobrą okazję do zdefiniowania problemu. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że śmieci przy ul. Lipnowskiej 

zostaną uporządkowane. 
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2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że temat uszkodzonej tablicy 

ogłoszeń zostanie zgłoszony do kierownika Referatu Gospodarki Gminnej  

i Ochrony Środowiska tut. urzędu. 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszyscy radni 

otrzymali i mieli możliwość zapoznania się z projektem uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy na 2014 rok oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014 – 2021.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan odczytał: 

1. pozytywną opinię RIO w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem Gminy Drezdenko (opinia 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu), 

2. pozytywną opinię RIO w Zielonej Górze o projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014-2021 

przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok 

(opinia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).   

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie Komisje 

Rady Miejskiej wydały pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Drezdenko na 2014 rok oraz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014 -2021.  

(opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

(opinia Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

(opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej stanowi załącznik nr 7  

do niniejszego protokołu). 

(opinia Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 

Ochrony Przeciwpożarowej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że materiał dotyczący zmian 

aktualizujących projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok  

(stanowisko Burmistrza Drezdenka z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie projektu 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu) oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2014-2021(stanowisko Burmistrza Drezdenka z dnia 9 grudnia 

2013 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko 

na lata 2014-2021stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu)  radni otrzymali 

przed posiedzeniami poszczególnych komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła przedstawione 

przez Burmistrza Drezdenka zmiany aktualizujące projekt uchwały budżetowej 
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Gminy Drezdenko na 2014 rok oraz zmiany aktualizujące projekt uchwały 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014 – 2021. 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie projekty 

uchwał były omawiane na posiedzeniach poszczególnych komisji. 

Projekt uchwały w/s uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok – druk nr 351/13 

(projekt stanowi załącznik nr 11 niniejszego protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/341/2013 w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok wraz ze przegłosowanymi poprawkami 

(uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko 

na lata 2014 – 2021 – druk nr 352/13 (projekt stanowi załącznik nr 13 niniejszego 

protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/342/2013 w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014 – 

2021 wraz ze przegłosowanymi poprawkami  (uchwała stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu). 

Ad. 11 

Projekt  uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2013 – 

druk nr 353/13 (projekt stanowi załącznik nr 15 niniejszego protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/343/2013 w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2013 (uchwała stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

Ad. 12   

Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 

lata 2013-2021– druk nr 354/13 (projekt stanowi załącznik nr 17 niniejszego 

protokołu).      

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/344/2013 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 

(uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 13 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 355/13 (projekt stanowi załącznik nr 19 

niniejszego protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/345/2013 w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie 

Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

(uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

Ad. 14 

Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 356/13 

(projekt stanowi załącznik nr 21 niniejszego protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/346/2013 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 22 do 

niniejszego protokołu). 

Ad. 15 

Projekt uchwały w/s przyjęcia strategii Integracji i Rozwiązywania problemów 

Społecznych Gminy Drezdenko na lata 2014-2020 – druk nr 357/13 (projekt stanowi 

załącznik nr 23 niniejszego protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/347/2013 w sprawie 

przyjęcia strategii Integracji i Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy 

Drezdenko na lata 2014-2020 (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu). 

Ad. 16 

Projekt uchwały w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku – 

druk nr 358/13 (projekt stanowi załącznik nr 25 niniejszego protokołu).      

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/348/2013 w sprawie 

zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku (uchwała stanowi 

załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 17 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – druk nr 359/13 (projekt stanowi 

załącznik nr 27 niniejszego protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/349/2013 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu). 

Ad. 18 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2014-2015 – druk nr 360/13 (projekt stanowi załącznik nr 29 niniejszego 

protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/350/2013 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 

(uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 

Ad.19 

Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok 

– druk nr 361/13 (projekt stanowi załącznik nr 31 niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/352/2013 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok (uchwała 

stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 

Ad. 20 

Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok – druk nr 

362/13 (projekt stanowi załącznik nr 33 niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował zmianę  

w proponowanym planie pracy Rady Miejskiej w Drezdenku polegającą na dodaniu w 

miesiącu styczniu tematu: „Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła zmianę zaproponowaną przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej A. Kołwzana. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIII/353/2013 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok wraz ze zmianą (uchwała 

stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 21 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że jeszcze w miesiącu grudniu 

(najprawdopodobniej 30 grudnia 2013r. o godz. 08:00) będzie potrzeba zwołania 

sesji na wniosek Burmistrza ze względu na dodatkowe dochody do przyjęcia oraz 

ustalenie wydatków budżetu gminy, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby sesja zgodnie  

z planem pracy Rady Miejskiej odbyła się 28 lub 29 stycznia 2013r. 

Radny J. Skrzypczyński zaproponował, aby rok 2014 był rokiem refleksji nad 

problemem usuwania nieczystości stałych na terenie gminy Drezdenko. 

Jednocześnie złożył wszystkim obecnym na sali życzenia świąteczne. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że zgadza się z radnym  

J. Skrzypczyńskim, aby bardzo poważnie zastanowić się nad zasadami 

gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w związku ze zbliżającymi się Świętami 

Bożego Narodzenia złożył wszystkim obecnym na sali rodzinnych, spokojnych 

 i radosnych świąt. 

Ad. 22 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XLIII sesję Rady Miejskiej uznał                        

za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
   /-/ Adam Kołwzan 

 
 


