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Protokół Nr XLV.2014 
z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 stycznia 2014 roku 
Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XLV sesji Rady 

Miejskiej. Powitał Prezesa Szpitala Powiatowego w Drezdenku Ewę Parfienowicz, 

radnych powiatowych, zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1b 

do protokołu) Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza  

A. Kozubaja, Sekretarza Gminy B. Rerusa, Skarbnika Gminy A. Lachowicz, 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 12 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił porządek obrad po zmianach 

zaproponowanych na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła zmiany do 

porządku obrad.  

Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad 

po zmianach.  

Obecnie w obradach uczestniczy 13 radnych, na salę weszła radna W. Ziętek. 

Ad. 3  

Informacja z działalności PGKiM Sp. o.o. w Drezdenku przygotowana w formie 

prezentacji oraz materiał firmy PROTE – Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. 

stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu. 

Prezes Leszek Jaśków przypomniał, że PGKiM jest spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością, której w większości udziałowcem jest gmina Drezdenko, 

pozostałe udziały są w posiadaniu obecnych lub byłych pracowników 

przedsiębiorstwa. Dodał jednocześnie, że obecnie w przedsiębiorstwie funkcjonuje 

jednoosobowy zarząd. 

L. Jaśków poinformował, że PGKiM jest przedsiębiorstwem wielobranżowym 

zajmującym się m.in.  

1. zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym (sprawując nadzór nad 526 

lokalami gminnymi), 

2. sprzątaniem dróg i chodników,  

3. zarządzaniem cmentarzami komunalnymi (Drezdenko, Trzebicz, Gościm, 

Goszczanowiec),  

Obecnie w obradach uczestniczy 14 radnych, na salę wszedł  radny  

R. Świekatowski. 
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4. dostarczaniem wody i odbiorem ścieków (wodociąg w Drezdenku, Starych 

Bielicach, Lubiatowie, Drawinach i Modropolu), 

5. odbiorem, transportem i składowaniem odpadów, 

6. obsługą kotłowni dostarczających ciepło (9 kotłowni gazowych na terenie 

Drezdenka, 2 węglowe w Drawinach), 

7. pozostałymi usługami na zlecenie. 

Ad.4 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  pani Ewa Parfienowicz 

przedstawiła plan rozwoju szpitala w najbliższej perspektywie obejmującej lata  

2014-2016: 

1. Rozwój usług medycznych poprzez wprowadzenie nowego zakresu procedur 

medycznych   

1) doposażenie pracowni endoskopowej oferującej większy zakres usług z zakresu 

specjalistycznych zabiegów endoskopowych górnego i dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego. Od września 2013 roku zabiegi endoskopowe  w tym 

ECPW wykonuje Marek Buszkiewicz specjalista chirurg. Dzięki zatrudnionemu 

specjaliście oczekiwanie na zabiegi zostało skrócone do minimum, 

2) doposażenie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego w sprzęt 

laparoskopowy zapewniający nowe metody zabiegowe z zakresu chirurgii 

 i ginekologii, 

3) otwarcie nowych poradni specjalistycznych (planowane otwarcie 7 nowych 

poradni specjalistycznych: urologiczna dla dzieci, chirurgiczna dla dzieci, 

preluksacyjna, onkologiczna, okulistyczna, kardiologiczna, medycyny sportowej). 

Uruchomienie poradni będzie możliwe po uzyskaniu zgody NFZ w zakresie 

rozszerzenia świadczenia usług z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,  

4) nowe usługi medyczne dostosowane do lokalnego zapotrzebowania  

z uwzględnieniem koncepcji rozwoju wynikających z dokumentów strategicznych 

m.in. województwa lubuskiego i NFZ. 

2.  Realizacja projektu unijnego dofinansowanego ze środków LRPO Województwa 

Lubuskiego obejmującego zamontowanie kolektorów słonecznych, modernizację  

kotłowni wraz z automatyką, zapewniającą zmniejszenie kosztów ogrzewania.  

3. Przeprowadzenie remontów i modernizacji oddziałów szpitalnych wynikających z 

dostosowania pomieszczeń do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać zakłady 

opieki zdrowotnej, w tym m. in. modernizacja Bloku Operacyjnego, remont 

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, oraz Oddziału Pediatrycznego.  

4. Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oddziałów z Programów 

Operacyjnych m .in. z RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. 
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5. Zakup karetek pogotowia wraz z wyposażeniem. Ubieganie się  

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych PO Infrastruktura i Środowiska  

i innych programów krajowych. 

6. Przygotowanie jednostki do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej  

i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  medycznej. 

7. Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez wdrożenie systemów 

jakościowych m. in. bhp oraz przygotowanie do wdrożenia standardów 

akredytacyjnych. 

8.  Działania informacyjne i profilaktyczne (organizacja imprez promujących zdrowy 

styl życia, porady diabetologa, dietetyka, współpraca z osobami starszymi, 

szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w placówkach szkolnych, rozpoczęcie 

wolontariatu na oddziałach ZOL oraz Oddziale Dziecięcym). 

9. Zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjenta poprzez sukcesywną wymianę 

sprzętu technicznego i aparatury technicznej. 

Radny J. Skrzypczyński zauważył, że w naszym szpitalu brakuje tomografii 

komputerowej do diagnostyki. Wyraził jednocześnie zadowolenie, że została 

ponownie otwarta poradnia okulistyczna. 

Prezes Szpitala Powiatowego stwierdziła, że tomograf komputerowy jest świetnym 

wynalazkiem, ale bardzo kosztownym. Poinformowała, że taki sprzęt posiada 

Międzyrzecz, Międzychód i Gorzów Wlkp..Dodała, że w związku z tym, iż szpital jest 

spółką to inwestowane koszty powinny się zwrócić, aby nastąpił zwrot kosztu zakupu 

tomografu komputerowego trzeba by wykonywać minimum ok. 500 badań 

miesięcznie.   

Ad.5 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił Dyrektora Rejonu Dystrybucji 

Międzychód Artura Zaborskiego. 

Dyrektor Rejonu Dystrybucji Międzychód Artura Zaborskiego powiedział, że 

wychodząc naprzeciw społeczności Drezdenka postarał się o ogromne pieniądze na 

modernizację głównego punktu zasilania w celu sprawnego, bezawaryjnego zasilania 

miasta, co było bolączką w ostatnim czasie. Dodał, że jest to jeden  

z najnowocześniejszych GPZ na terenie oddziału dystrybucji Gorzów. 

Radny W. Kupczak zauważył, że mimo iż mamy na swoim terenie nowoczesny GPZ 

to mają miejsce nagminne, kilkusekundowe przerwy w dostarczaniu energii 

elektrycznej, co powoduje m.in. uszkodzenia sprzętu RTV i AGD. 

A.Zaborski powiedział, że w 2013 roku na terenie Drezdenka miało miejsce 10 

krótkich wyłączeń prądu, które spowodowane były zakłóceniami na liniach 

energetycznych. Dodał, że ostatnie zakłócenia wynikały z prób zabezpieczeń na 

nowym GPZ-cie. Dyrektor poinformował, że nie ma możliwości zasilania miasta 

 z innego sprzętu, aby sprawdzić działanie nowego Głównego Punktu Zasilającego. 
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Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  E. Parfienowicz zwróciła uwagę, 

że szpital jest specyficznym obiektem w związku z czym powinien być informowany  

o ewentualnych przewidzianych wyłączeniach zasilania związanych z testowaniem 

nowego GPZ-tu. Zauważyła, że gdyby szpital był z odpowiednim wyprzedzeniem 

poinformowany o możliwości braku dostawy energii elektrycznej, wówczas można 

inaczej zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie placówki.  

Dyrektor Rejonu Dystrybucji Międzychód poinformował, że na stronie internetowej 

ENEA każdorazowo zamieszczane są informacje i obwieszczenia dotyczące dni  

i godzin w jakich planowane są prace konserwatorskie. Dodał jednocześnie, że 

faktem jest iż pracownicy ENEA starają się, aby bardziej wrażliwych odbiorców 

informować indywidualnie. A. Zaborski powiedział, że w razie awarii sprzętu  

w gospodarstwach domowych, które są skutkiem wyłączeń prądu można szkody 

zgłaszać do ENEA, bowiem firma ubezpieczona jest od tego typu działań. 

Radny W. Zarzyński zauważył, że dyrektor został zaproszony, aby wyjaśnić dlaczego 

mają miejsce wyłączenia prądu a nie po to, aby powiedział, że mieszkańcy gminy 

Drezdenka są kłamcami i oszustami. Wyjaśniając swoją wypowiedź zauważył, że 

dyrektor Rejonu Dystrybucji Międzychód powiedział, że zanotował 10 wyłączeń prądu 

w 2013 roku, natomiast 10 wyłączeń zasilania ma miejsce w ciągu tygodnia.  

W. Zarzyński zwrócił uwagę, że odbiorcy podpisując umowę z operatorem 

zobowiązali się do uiszczania opłat za pobór energii elektrycznej, natomiast ENEA 

zobowiązała się do dostarczania prądu nieprzerwalnie. 

A.Zaborski odpowiedział, że absolutnie żaden operator energii elektrycznej nie 

zobowiąże się w umowie, że będzie dostarczał energię nieprzerwalnie, o czym mówi 

ustawa. 

Radny W. Zarzyński w nawiązaniu do wypowiedzi Dyrektora ENEA o możliwości 

uzyskania odszkodowania za zepsuty sprzęt, powiedział, że miały miejsce sytuacje, 

w których ludzie zgłaszający szkody do ubezpieczycieli nie uzyskali odszkodowania 

ze względu na fakt, że wyłączenie prądu nie wpływa na to, że jakiekolwiek 

urządzenie może ulec zniszczeniu. 

Dyrektor Rejonu powiedział, że nie ma wpływu na działalność firmy 

ubezpieczeniowej, która ma swoich fachowców, stwierdzających czy sprzęt uległ 

zniszczeniu pod wpływem awarii energii elektrycznej. Poinformował, że funkcjonuje 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dodał, że obowiązkiem 

użytkowników jest zabezpieczać budynki. Zauważył, że w większości ludzie kupują 

bardzo drogi sprzęt a nie chcą wydać paru złotych na urządzenia zabezpieczające. 

Radny K. Jaśków zauważył, że problem wyłączania energii elektrycznej nie dotyczy 

tylko sprzętu ale przede wszystkim ludzi (np. ogrzewanie mieszkania wymaga energii 

elektrycznej).  

Dyrektor Rejonu Międzychód stwierdził z przykrością, że nie ma niezawodnej sieci, 

która zawsze będzie bezawaryjna, jednak należy zaznaczyć, że po zgłoszeniu na nr 

991 awarie naprawiane są przez Posterunek Energetyczny w Drezdenku w bardzo 

szybkim czasie. 
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Radny J. Skrzypczyński zauważył, że obsługa numeru 991 pozostawia bardzo wiele 

do życzenia. Dodał, że podczas awarii, aby dodzwonić się pod wskazany numer to 

przy telefonie trzeba spędzić ok. godziny.  

Dyrektor Rejonu przyznał rację radnemu J. Skrzypczyńskiemu, że obsługa Call 

Center w Poznaniu i Szczecinie nie do końca spełnia swoją rolę. Dodał jednocześnie, 

że pracownicy obsługi klienta nie zawsze mogą udzielić wyczerpującej informacji np. 

na temat terminu usunięcia usterki.  

Radny M. Czekajło powiedział, że w Karwinie bardzo często dochodzi do awarii  

i wyłączeń prądu. Zgłosił również uszkodzony słup energetyczny w Drezdenku przy 

ul. Słonecznej nr 11. 

Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego W. Pietruszak zwrócił uwagę, że 

mieszkańcy nie mają pretensji o brak energii kiedy ma miejsce awaria, natomiast 

większy problem jest wtedy kiedy nie pojawiają się informacje o planowych 

wyłączeniach prądu. 

A.Zaborski wyjaśnił, że energetyka ma obowiązek powiadomić odbiorców wrażliwych 

na 5 dni przed planowanym wyłączeniem zasilania. Dodał, że przyjętym sposobem 

jest umieszczenie na stronie internetowej informacji oraz rozwieszenie plakatów 

informujących, że dana linia w konkretnej miejscowości będzie czasowa wyłączona  

z działania.  

Mieszkaniec Drezdenka Sylwester Onichimowski nawiązał do krótkotrwałych 

wyłączeń prądu czego skutkiem jest zniszczenie sprzętu domowego. Powiedział, że 

25 listopada 2013 roku podczas krótkotrwałych wyłączeń energii został uszkodzony 

telewizor (4000 zł.), którego naprawa przewyższyłaby koszt eksploatacji i zakupu 

nowego sprzętu -  z ekspertyzy fachowca zajmującego się naprawą telewizorów 

wynikało, że zniszczenie nastąpiło wskutek przepięcia. Dodał, że wystąpił do firmy 

ubezpieczeniowej, w której ma ubezpieczony dom i jego wyposażenie, która 

zażyczyła sobie dokumentów z zakładu energetycznego potwierdzających, że 

krótkotrwałe wyłączenia prądu mają miejsce. S. Onichimowski wystąpił do ENEA  

z pismem w tej sprawie po czym w odpowiedzi uzyskał informację, że powinien 

wypełnić formularz zgłoszenia szkody. Podczas telefonicznej rozmowy  

z pracownikiem Rejonu Międzychód uzyskał informację, że jeżeli wystąpił ze 

zgłoszeniem roszczenia do swojej firmy ubezpieczającej, to nie ma już co liczyć na 

uznanie szkody w firmie, w której ubezpieczona jest ENEA. S. Onichimowski 

powiedział, że po otrzymaniu dokumentu z energetyki mówiącego o tym, że czasowe 

wyłączenia energii mają miejsce i wysłaniu go do swojej firmy ubezpieczeniowej 

uzyskał odmowę wypłaty odszkodowania ze względu na to, że przepięcie w definicji 

stworzonej przez firmę ubezpieczeniową oznacza wyłącznie awarię spowodowaną 

warunkami atmosferycznymi. Podsumowując S. Onichimowski zapytał czy po 

uzyskaniu odmowy uznania szkody przez swoją firmę ubezpieczeniową może 

dokonać zgłoszenia szkody do firmy ubezpieczającej ENEA S.A. 

Dyrektor Rejonu Dystrybucji Międzychód odpowiedział, że nie potrafi odpowiedzieć 

na pytanie jaki jest czas na zgłoszenie szkody, zadeklarował jednocześnie, że 

porozmawia z pracownikiem zajmującym się odszkodowaniami. Poprosił 
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jednocześnie, aby S. Onichimowski skontaktował się z nim w dniu jutrzejszym w celu 

wyjaśnienia sprawy. 

R. Świekatowski powiedział, że mieszkańcy rozumieją awarie podczas złych 

warunków atmosferycznych (burze, wiatry), dodał jednocześnie, że żal do energetyki 

wynika z kwestii informacyjnej, ponieważ nie do zrozumienia jest fakt odsyłania 

wszystkich do strony internetowej i uważania sprawy za zamkniętą. 

W odpowiedzi na wypowiedź radnego R. Świekatowskiego A. Zaborski poprosił  

o propozycje skutecznego informowania wszystkich mieszkańców o planowanych 

wyłączeniach zasilania. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że gmina jest w trakcie rozstrzygania 

przetargu na informator sms-owy. Dodał, że jeżeli w ramach umowy z operatorem 

uda się uzyskać dostęp do wysłania nielimitowanych sms-ów to będzie możliwość na 

nieograniczone informowanie mieszkańców. Zadeklarował, że wówczas gmina 

będzie miała możliwość pośredniczenia z mieszkańcami po uzyskaniu sygnału 

 z ENEA S.A.   

A.Zaborski poinformował, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony program, 

który w przerwach planowych będzie automatycznie powiadamiał urzędy miast i gmin 

oraz starostwa na skrzynkę e-mailową. 

Radny K. Jaśków zauważył, że mieszkańcy wsi na terenie gminy Drezdenko są 

bardzo dobrze informowani o planowych wyłączeniach energii poprzez plakatowanie 

tablic informacyjnych, co potwierdziła radna K. Czerwińska. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj zapytała, czy jest brana pod uwagę możliwość w strategii 

kilkuletniej, żeby sieć prowadzić kablem w zamian za sieć powietrzną. 

Dyrektor Rejon A. Zaborski powiedział, że jest to rozwiązanie dobre ale bardzo 

drogie do realizacji, a  w sytuacji kiedy zasilanie kablem funkcjonuje  

w 90% jest to praktycznie niemożliwe. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podsumowując zapytał czy zostały 

zakończone prace na GPZ-cie a jeśli tak to czy można liczyć, że kilkusekundowe 

wyłączenia zasilanie nie będą miały miejsca. 

Dyrektor Rejonu Dystrybucji Międzychód potwierdził, że prace zostały zakończone, 

wyłączeń nie będzie. Dodał, że wykonywana jest modernizacja linii 110KW w celu 

skuteczniejszego zasilania od strony Gorzowa Wlkp., natomiast na wsiach nie może 

zagwarantować, że przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych wyłączenia 

nie będą miały miejsca. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 

Ad. 6 

Obecnie w obradach uczestniczy 12 radnych, na salę nie wrócili radna K. Czerwińska 

i radny R. Świekatowski 

Radny M. Czekajło: 

1. Zapytał czyją własnością jest budynek położony przy ul. Lwowskiej nr 1. 

Zauważył, że budynek z zewnątrz i wewnątrz wygląda fatalnie. 

2. Zwrócił uwagę, że chodnik między szpitalem a cmentarzem jest nieoświetlony. 

Radny W. Zarzyński: 
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1. Zapytał kiedy będą kontynuowane działania w sprawie instalacji kanalizacyjnej  

w Niegosławiu, na którą gotowa jest dokumentacja. 

2. Poprosił o ponowne wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 

ścieżki rowerowo-pieszej. 

Radny K. Chyba: 

1. Poprosił o zwrócenie uwagi na chodnik za kładką przy dawnym młynie  

w Drezdenku. Dodał, że mieszkańcy skarżą się, iż jest to miejsce bardzo 

niebezpieczne szczególnie podczas zimy. 

2. Zwrócił uwagę, że cmentarz przy ul. Podgórnej otoczony jest dość wysokim 

murem, który jest przechylony i stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych. 

3. 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 K. Jaśków: 

1. W związku z interpelacją z poprzedniej sesji Rady Miejskiej zapytał jakie są efekty 

przeprowadzenia przeglądu stanu oświetlenia na terenie miasta. Dodał, że na 

drezdeneckim deptaku, który jest miejscem reprezentacyjnym, ilość lamp jest 

wystarczająca, natomiast zapytał czy byłaby możliwość wymiany żarówek np. na 

LED-owe. 

2. W nawiązaniu do interpelacji z poprzedniej sesji Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że 

dworzec kolejowy nie przypomina już dworca PKP tylko śmietnisko. Dodał, że 

warto zaproponować PKP aby karało tych, którzy niszczą elewacje. 

Ad. 7 

Radny M. Czekajło: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że sprawa właściciela i stanu technicznego 

budynku przy ul. Lwowskiej 1 zostanie sprawdzona. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że w związku przeprowadzoną 

wizją lokalną miejsce wskazane przez radnego M. Czekajło zostało wyznaczone 

do uzupełnienia oświetlenia. Dodał jednocześnie, że w tym roku rozpoczęta 

zostanie ta inwestycja. 

Radny W. Zarzyński: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że do tej inwestycji gmina 

przystąpi w momencie, kiedy będzie można uzyskać wsparcie w kolejnej 

perspektywie finansowej, z tego względu, że dokumentacja opiewa na kwotę  

20 mln. zł. Dodał, że ujmując rzecz realnie inwestycja jest możliwa do 

przeprowadzenia w roku 2015.  

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

pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w kontekście „starzejącej się” 

dokumentacji technicznej.  

Radny K. Chyba: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że zostanie dokonana wizja 

lokalna w terenie. 
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2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że zostanie dokonana wizja 

lokalna w terenie. 

Radny K. Jaśków: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że po przeprowadzeniu przeglądu 

oświetlenia na terenie miasta, uznano, że m.in. na deptaku jest ciemny punkt na 

skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Kościelnej. Powiedział, że zostanie tam ustawiona 

dodatkowa lampa. 

Po wizji w terenie ustalone są już punkty na terenie miasta, w których zostaną 

ustawione dodatkowe lampy. 

2. Burmistrz Drezdenka poinformował, że w sprawie dworca kolejowego nie przyszła 

jeszcze odpowiedź z PKP. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że do biura rady wpłynęła 

odpowiedź z PGKiM Sp. zo.o. na interpelację radnego M. Czekajło w sprawie 

remontu dachu pomieszczenia gospodarczego przy ul. Słonecznej 45. 

Jednocześnie poinformował, że w biurze rady znajdują się odpowiedzi na wnioski do 

budżetu na rok 2014.  

Ad.8 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie projekty 

uchwał zostały omówione na wspólnym posiedzeniu poszczególnych komisji. 

Projekt uchwały w/s szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi 

opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania – druk nr 366/14 (projekt stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLV/356/2014 w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 

(uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia na 

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

na lata 2014-2020”– druk nr 367/14 (projekt stanowi załącznik nr 7 niniejszego 

protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLV/357/2014 w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
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finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020” (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu). 

Ad. 11 

Projekt  uchwały w/s ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – druk nr 

368/14 (projekt stanowi załącznik nr 9 niniejszego protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLV/358/2014 w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Ad. 12   

Projekt uchwały w/s upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Drezdenku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

– druk nr 369/14 (projekt stanowi załącznik nr 11 niniejszego protokołu).      

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLV/359/2014 w sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (uchwała 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Ad. 13 

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

druk nr 370/14 (projekt stanowi załącznik nr 13 niniejszego protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLV/360/2014 w sprawie 

zmiany do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku (uchwała stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

Ad. 14 

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

Gminy Zwierzyn z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 371/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 15 niniejszego protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLV/361/2014 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zwierzyn 

z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu). 
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Ad. 15 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz – druk nr 372/14 

(projekt stanowi załącznik nr 17 niniejszego protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLV/362/2014 w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz (uchwała stanowi załącznik nr 18 

do niniejszego protokołu). 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że do biura rady wpłynęła 

informacja Burmistrza Drezdenka o wysokości umorzonych należności oraz 

udzielonych innych ulgach należności cywilnoprawnych w IV kwartale 2013 roku. 

Dodał, że wpłynęła Uchwała Nr 2/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie wydania opinii 

o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drezdenko – pozytywnie 

zaopiniowano prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Drezdenko, wynikającej 

z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wstępnie zaproponował, aby sesja 

zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej odbyła się 26 lutego 2014r. 

Radny J. Skrzypczyński wystąpił z propozycją, aby rok 2014 był rokiem refleksji nad 

problemem usuwania nieczystości stałych na terenie gminy Drezdenko.  

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. 

Ad. 17 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
  Adam Kołwzan 

 
 


