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

z dnia 26 lutego 2014 roku 
Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XLVI sesji Rady 

Miejskiej. Powitał Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza  

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

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 13 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

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 

Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku Arleta Jackowska 

przedstawiła informację o stanie bezrobocia w mieście i gminie Drezdenko, która 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Na salę wszedł radny K. Chyba, obecnie w obradach uczestniczy 14 radnych. 

 

Ad.4 

Jako pierwszy w interpelacjach głos zabrał Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak. 

Rozpoczął od cytatu z Gazety Lubuskiej (artykuł „Jak zmyślona afera ogarnęła 

miasto”), z którego wynika, że jeden z radnych poinformował redaktora, jakoby 

gminny informatyk Bartłomiej Głogowiec miał zarzuty prokuratorskie za używanie 

kradzionego oprogramowania i że rzekomo jest już na niego wyrok. Dodał, że drugi  

z radnych poinformował, iż sprawą zajmuje się CBA. Burmistrz określił te „rewelacje” 

jako pomówienia, dodając, że w ten sposób niektórzy usiłują dyskredytować 

największe osiągnięcia Gminy oraz inwestycje znane i cenione w całym 

województwie. 

 M. Pietruszak poinformował, że B. Głogowiec był bezpośrednio odpowiedzialny za 

budowę gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla tzw. wykluczonych oraz 

innych mieszkańców Gminy. Dodał, że inwestycja była – niejednokrotnie –  

kontrolowana i nie wykazano żadnych uchybień, w związku z czym Drezdenko 

otrzymało 100-procentowy zwrot kosztów (ponad 3 mln zł). Burmistrz Drezdenka 

przypomniał, że za tę inwestycję i pożytki, jakie przyniosła, Gmina Drezdenko była 

nagradzana m.in. tytułem Lubuski Lider e-Administracji a w rankingu gmin 

województwa lubuskiego za 2013 r. gmina zajęła I miejsce w kategorii Prymus 
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Innowacyjności. M. Pietruszak powiedział, że oszczercy wykorzystali jako pretekst do 

kłamliwego donosu fakt, że B. Głogowiec zwolnił się z pracy w Urzędzie Miejskim. 

Dodał jednocześnie, że aby wykorzystać wiedzę i kompetencje byłego gminnego 

informatyka planuje się zaproszenie go do złożenia oferty na utrzymanie gminnej 

infrastruktury internetowej. Wyjaśnił, że środki, jakie zostały zaplanowane na ten cel, 

pozwolą osiągnąć podwójną korzyść - zaoszczędzić w budżecie ok. 20 tys. zł oraz 

zapewnić usuwanie usterek także poza godzinami pracy Urzędu – popołudniami  

i w weekendy. Podsumowując część dotyczącą tekstu w Gazecie Lubuskiej burmistrz 

zwrócił uwagę na fakt, że redaktor sprawdził zarówno w prokuraturze, jak i w CBA 

prawdziwość donosów i potwierdził, że były wyssane z palca. W dalszym ciągu 

wypowiedzi Maciej Pietruszak skojarzył przedstawione pomówienia z oszczerstwami, 

jakie dotyczą zarówno jego osoby jak i jego rodziny; np. znaleźli się „funkcyjni” 

kłamcy, którzy opowiadają, jakoby burmistrz też miał wyrok i chociaż „sympatyczny  

z niego gość”, to nie będzie już mógł kandydować w kolejnych wyborach. Takie 

skumulowane działania określił jako brudną kampanię wyborczą, która uderza nie 

tylko w pracowników urzędu, czy burmistrza, ale także szkaluje Drezdenko i jego 

mieszkańców. Dodał, że dyskredytuje się to, z czego Drezdenko jest znane i cenione 

w województwie; m. in. Internet czy Park Kultur Świata (inwestycja, która również 

pomyślnie przeszła kontrole). Burmistrz Drezdenka powiedział, że mieszkańców 

gminy obraża się w taki sposób, że oszukując ich, okazuje się im pogardę,  

a przecież zasługują na uczciwą i rzetelną informację. Burmistrz skomentował 

istniejącą sytuację w mocnych słowach, mówiąc, że jeżeli „z takiego szamba 

oszczerstw, kłamstw i pomówień ma się wyłonić przyszły włodarz Gminy”, to 

współczuje wszystkim mieszkańcom. Zaapelował do słuchaczy, by w razie 

zaistnienia kolejnych „rewelacji” zwracali się bezpośrednio do urzędu, gdzie uzyskają 

wiarygodne wyjaśnienia. Zwrócił uwagę na fakt, że oponentów nie stać na rzeczową 

dyskusję na temat Gminy, koncepcji jej rozwoju; wolą brudne plotki i pomówienia. 

Zwracając się do Rady zasugerował, by ci, którzy formułują anonimowo wyssane  

z palca zarzuty, skorzystali z okazji i otwarcie, publicznie - w odpowiedziach na 

interpelacje -poinformowali obecnych na sesji, jakie „afery” i „wyroki” mieli na myśli.  

Radny M. Czekajło: 

1. Zwrócił uwagę, że chodnik przy ul. Dworcowej jest w złym stanie technicznym. 

Zauważył, że krzewy rosnące przy tym chodniku wchodzą w obręb jezdni. 

2. Zapytał czy Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiedział na interpelację w sprawie 

fatalnego stanu technicznego mostku w Kleśnie.  

Radny K. Siuda poprosił o ponowne zwrócenie się (po raz trzeci) do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w sprawie krzewów stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym 

przy szkole w Gościmiu. 

Radny W. Kupczak powiedział, że na terenie Trzebicza i Gościmia w dalszym ciągu 

mają miejsce krótkotrwałe wyłączenia energii elektrycznej. 
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Radny K. Chyba: 

1. Podziękował Kierownikowi Referatu Dróg tut. urzędu oraz energetyce za szybką 

reakcję w sprawie naprawy oświetlenia przy ul. Podgórnej. 

2. Zwrócił uwagę na stan ulicy Portowej – koleiny. 

Radny W. Zarzyński poprosił o interwencję do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w sprawie usunięcia krzewów w miejscowości Marzenin przy połączeniu drogi 

wojewódzkiej nr 176 z drogą gminną. 

Radny R. Świekatowski: 

1. Zwrócił uwagę, że parking przy ul. Milickiej (pomiędzy „starym ogólniakiem”  

a stadionem) nie jest oświetlony, co stwarza zagrożenie (szczególnie zimą) 

podczas kiedy rodzice przywożą i odbierają dzieci ze szkoły. 

2. Poprosił o interwencję do kierownika Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie 

pojemników na odpady ustawionych na skrzyżowaniu ulic Pierwszej Brygady  

i Piotra Skargi, które stwarzają zagrożenie. 

Radny W. Sapór zapytał jak wygląda sytuacja odnośnie możliwości budowy 

chodników przy ul. Pierwszej Brygady. 

Radny K. Jaśków zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji  

w Drezdenku z prośbą o poranne patrole przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku 

w związku z niebezpieczeństwem stwarzanym przez samochody przywożące dzieci 

do szkoły. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1. Zwróciła się do Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku z prośbą  

o zwrócenie uwagi, podczas nocnych, patroli policyjnych na młodych ludzi 

kierujących  samochodem z zamazanymi tablicami rejestracyjnymi. 

2. Poprosiła o ponowną interwencję w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.  

w sprawie odnowienia pasów na jezdni oraz zły stan techniczny chodników 

pomiędzy „Lubiatką” a sklepem w Lubiatowie. 

 

 

Ad. 5 

Radni nie odnieśli się do wystąpienia Burmistrza związanego z artykułem w Gazecie 

Lubuskiej. 

Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak 

Radny M. Czekajło: 

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

pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie chodnika i uporządkowania 

krzewów przy ul. Dworcowej. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak odpowiedział, że po sprawdzeniu stanu 

technicznego zostanie skierowane ponowne pismo do ZDW w sprawie naprawy 

mostku w Kleśnie. 

Radny K. Siuda: 
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Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że po raz kolejny zostanie 

wystosowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie usunięcia krzewów 

przy szkole w Gościmiu. 

Radny W. Kupczak: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że zwróci się do ENEA S.A. w tej 

sprawie. 

Radny K. Chyba: 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że w ramach bieżących remontów dróg ul. Portowa 

będzie naprawiana. 

Radny W. Zarzyński: 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że po wizji lokalnej w terenie (po rozpoznaniu czy 

problem dotyczy drogi wojewódzkiej czy gminnej) zostaną podjęte odpowiednie 

czynności w celu usunięcia stwarzających zagrożenie krzewów. 

Radny R. Świekatowski: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że w ramach budżetu oświetlenia 

zostanie ustawiona lampa na parkingu przy ul. Milickiej. 

2. Burmistrz Drezdenka powiedział, że zwróci się do SGO5 w sprawie rozważenia 

możliwości znalezienia innej lokalizacji dla wspomnianych pojemników. 

Radny W. Sapór 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak odpowiedział, że po sprawdzeniu czy wpłynęła w 

tej sprawie informacja z ZDW odpowiedź na interpelację zostanie udzielona na 

piśmie.  

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

Burmistrz Drezdenka M Pietruszak zadeklarował, że zwróci się do Starosty Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie obu interpelacji D. Saj. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie projekty 

uchwał były omawiane na dzisiejszym, wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok – 

druk nr 373/14 (projekt stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokołu).     

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/363/2014 w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok wraz ze 

przegłosowanymi na posiedzeniu komisji poprawkami (uchwała stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

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

lata 2014 – 2021 – druk nr 374/14 (projekt stanowi załącznik nr 6 niniejszego 

protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 
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Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/364/2014 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014 – 

2021 wraz ze przegłosowanymi na posiedzeniu komisji poprawkami  (uchwała 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt  uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki – druk nr 375/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 8 niniejszego protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/365/2014 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9   

Projekt uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 376/14 

(projekt stanowi załącznik nr 10 niniejszego protokołu).      

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/366/2014 w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe 

EuroVelo” – druk nr 377/14 (projekt stanowi załącznik nr 12 niniejszego protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/367/2014 w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo” 

(uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w/s rozpatrzenia anonimowej skargi złożonej na działalność 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niegosławiu – druk nr 378/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 14 niniejszego protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/368/2014 w sprawie 

rozpatrzenia anonimowej skargi złożonej na działalność Dyrektora Szkoły 
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Podstawowej w Niegosławiu (uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu). 

 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w/s rozpatrzenia anonimowej skargi złożonej na działalność 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niegosławiu oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego 

Zespołu Oświaty w Drezdenku– druk nr 379/14 (projekt stanowi załącznik nr 16 

niniejszego protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVI/369/2014 w sprawie 

rozpatrzenia anonimowej skargi złożonej na działalność Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Niegosławiu oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu 

Oświaty w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

Radny W. Sapór zaproponował, aby w przyszłości nie zajmować się anonimowymi 

skargami kierując się § 8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków, mówiącym, że skargi w nioski 

niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez 

rozpoznania. 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby sesja zgodnie  

z planem pracy Rady Miejskiej odbyła się 25 marca 2014r.o godz. 15:00. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad. 14 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
    Adam Kołwzan 
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