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

z dnia 25 marca 2014 roku 
Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XLVII 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, 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 

Profesor Ludwik Lipnicki – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody 

oraz członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

przedstawił informację w sprawie listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2015 rok, 

która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Prof. L. Lipnicki poinformował, że głównym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska jest finansowanie głównie inwestycji związanych z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną. Dodał, że zadania realizowane są na terenie całego 

województwa lubuskiego również w zakresie wykorzystywania środków unijnych 

przeznaczonych na ten obszar. Profesor powiedział, że środki którymi dysponuje 

WFOŚiGW pochodzą przede wszystkim z opłat za korzystanie ze środowiska, z kar 

jakie są nakładane za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska,  

z oprocentowań udzielonych pożyczek oraz z operacji kapitałowych. 

Prof. L. Lipnicki poinformował, że w 2013 roku łącznie do WFOŚiGW wpłynęło 146 

wniosków o dofinansowanie (zarówno w postaci dotacji jak i pożyczek) z czego  

z przyczyn formalnych zostało odrzuconych 11 wniosków a sfinalizowano 97 na 

kwotę 44 mln.148 tys.984 zł. Dodał jednocześnie, że pieniądze te przeznaczana były 

na edukację ekologiczną, ochronę przyrody, monitoring środowiska, nadzwyczajne 

zagrożenia środowiska, gospodarkę wodną oraz ochronę powierzchni ziemi.  

L. Lipnicki poinformował, że umowy zawierane są przede wszystkim z gminami ale 

także przedsiębiorcami, samorządem wojewódzkim, wojewodą i podległymi mu 

jednostkami oraz jednostkami budżetowymi np. Państwowa Straż Pożarna czy 
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Policja. Dodał, że aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć odpowiednio 

uzasadniony wniosek, który musi opiewać na zadanie mieszczące się w grupie 

zadań priorytetowych. 

Korzystając z okazji wystąpienia na sesji prof. L. Lipnicki przypomniał, że za 3 lata 

Drezdenko będzie obchodziło jubileusz 700-lecia uzyskania praw miejskich. 

Radny W. Sapór zapytał w związku z podejmowanymi na dzisiejszej sesji RM 

zmianami w uchwale budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2014 dotyczącymi stacji 

uzdatniania wody w Drezdenku czy taka inwestycja będzie mogła być sfinansowana 

przez WFOŚiGW. 

Profesor L. Lipnicki odpowiedział, że stacja uzdatniania wody jak najbardziej mieści 

się w priorytetach pkt 1.4  poprawa jakości wody. 

Radni nie wnieśli uwag 

 

Ad.4 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1. Zapytała czy już jest możliwość, aby kierownik Celowego Związku Gmin SGO5 

przedstawił rozliczenie za odbiór odpadów komunalnych za rok 2013. 

Jednocześnie zapytała czy jest możliwość zmiany stawek za odbiór odpadów 

komunalnych dla mieszkańców. 

2. Zapytała na jakim etapie jest rozbudowa światłowodowego internetu budowanego 

przez firmę ORANGE ze środków unijnych na terenie gminy Drezdenko. 

3. Zapytała czy burmistrz posiada informacje na temat modernizacji drogi 

wojewódzkiej Drezdenko-Sowia Góra. 

4. Zapytała Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego o możliwość naprawy 

drogi powiatowej Sowia Góra-Gościm. Dodała, że droga ta jest w bardzo złym 

stanie technicznym. 

5. Zapytała Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego o możliwość 

zamontowania w miejscowości Lubiatów progu zwalniającego, odnowienia pasów 

na przejściu dla pieszych, naprawę chodnika oraz zabezpieczenie mostku przy 

drodze powiatowej. 

6. Zwróciła uwagę, że w miejscowości Lubiatów na prywatnym terenie zostały 

ustawione znaki informujące o miejscu przystanku autobusowego, przy czym  

w miejscach tych nigdy przystanku nie było. Poprosiła o zamontowanie na tych 

znakach informacji na temat podstawy prawnej dotyczącej umiejscowienia tych 

znaków oraz informacji mówiącej, że autobusy nie będą kursowały tą trasą. 

Radny M. Czekajło po raz kolejny poruszył sprawę dojazdu do mieszkańców osiedla 

przy ul. Mickiewicza i Kopernika pojazdów uprzywilejowanych (karetek pogotowia, 

straży pożarneji policji) – w tej sprawie poprosił o interwencję w Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Strzelcach Krajeńskich zarówno Burmistrza Drezdenka jak 

 i Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. 

Radny K. Jaśków: 

1. Zapytał czy przy składowaniu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zgodne z prawem jest żądanie przez pracowników wszystkich 
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danych osobowych wraz z numerem dowodu osobistego od osoby oddającej 

zużyty sprzęt. 

2. Zaproponował, aby wrócić do pomysłu zainstalowania monitoringu miejskiego 

 w centrum miasta (m.in. na deptaku) w związku z dewastacją ławek, koszy 

ulicznych i kwietników. 

3. Zaproponował, aby na deptaku (w związku z możliwością korzystania w tym 

miejscu z miejskiej sieci internetowej) zamontować większą ilość ławek. Dodał 

jednocześnie, że jest świadom faktu, że mieszkańcy tej okolicy podzieleni są na 

dwie grupy – tych którzy są zwolennikami większej ilości miejsc siedzących na 

deptaku oraz tych, którzy temu rozwiązaniu są zdecydowanie przeciwni. 

Radny W. Kupczak: 

1. Powrócił do tematu prac związanych z  przebudową ul. Szkolnej i Kolejowej  

w Trzebiczu. Zwrócił uwagę, że wykonywane w tym miejscu prace powinny 

wyglądać zupełnie inaczej. 

2. Zauważył, że Trzebiczu na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z główną ul. Poznańską 

niezbędne jest zamontowanie lustra w związku z ograniczoną widocznością  

i wiążącym się z tym niebezpieczeństwem. 

Radny J. Skrzypczyński: 

1. Zapytał czy są czynione jakiekolwiek prace lub analizy dotyczące ewentualnego 

wystąpienia gminy Drezdenko z Celowego Związku Gmin SGO5. 

2. Nawiązał do interpelacji radnego K. Jaśkowa w sprawie dewastacji śmietników na 

terenie miasta. Powiedział, że takie zdarzenia mają miejsce w nocy z piątku na 

sobotę i z soboty na niedzielę kiedy to młodzież wraca z różnego rodzaju imprez. 

W związku z powyższym wystąpił z apelem do Komendanta Komisariatu Policji  

w Drezdenku o interwencję w tej sprawie. 

Radny W. Sapór przypomniał, że na poprzedniej sesji pytał o możliwość wykonania 

remontu chodników przy ul. Pierwszej Brygady, zapytał, czy tut. referat dróg wystąpił 

z zapytaniem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o modernizację. 

Radny A. Kołwzan powiedział, że nagminnym stało się korzystanie przez młodzież ze 

stadionu miejskiego jako miejsca „spotkań”, co powoduje dewastację obiektu – 

zaproponował, aby przy modernizacji ogrodzenia przymierzyć się do tematu 

monitoringu stadionu, co odstraszyłoby imprezowiczów i przywróciło w tym miejscu 

porządek. 

 

Ad. 5 

Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak oraz 

Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego W. Pietruszak: 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że na przedostatnim posiedzeniu Zarządu 

Celowego Związku Gmin SGO5 został poruszony temat stawek w odniesieniu do 

bilansu dochodów i wydatków CZG SGO5. Dodał, że wynik finansowy cały czas 

ulega poprawie (jest coraz mniejszy minus), ale jeszcze nie  

w takim stopniu, aby podejmować decyzje o zmianie stawek. 
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2. Burmistrz Drezdenka powiedział, że sprawa budowy sieci internetowej leży tylko i 

wyłącznie w gestii firmy Orange. Wyraził jednocześnie wątpliwość czy wykonawca 

udzieliłby jakikolwiek informacji w tej kwestii. Dodał, że sieć ta powstaje wyłącznie 

w celach biznesowych i działa zupełnie na innych zasadach niż sieć gminna. 

3. Burmistrz Drezdenka poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przysłał 

pismo, w którym informuje, że na odcinku drogi nr 160 Drezdenko - Sowia Góra 

będą miały miejsce prace związane z wzmocnieniem nawierzchni. Zadeklarował 

jednocześnie, że jeśli zajdzie taka potrzeba to tut. urząd może wystąpić do ZDW z 

zapytaniem na czym owe wzmocnienie będzie polegało. Dodał, że po otrzymaniu 

informacji sołtys Lubiatowa zostanie poinformowana. 

4. Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego potwierdził, że droga 

powiatowa Sowia Góra-Gościm jest w fatalnym stanie technicznym. Dodał, że 

miały miejsce negocjacje z PGNiG z których wynika, że najprawdopodobniej w 

przyszłym roku nawierzchnia będzie modernizowana. Wicestarosta powiedział, że 

w kwestii łatania dziur po zimie bardzo ważną rolę odgrywają warunki 

atmosferyczne, przede wszystkim temperatura powietrza. Wykonywanie prac przy 

temperaturach -2ºC-+10ºC nie wychodzi w rachubę, gdyż po dwóch tygodniach 

pracę musiałyby być rozpoczynane na nowo. 

5. Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego W. Pietruszak zadeklarował, że 

naprawa chodnika i odnowienie pasów dla pieszych zostanie wykonane w ramach 

remontów bieżących. W. Pietruszak powiedział, że w chwili obecnej nie ma 

możliwości zamontowania progu zwalniającego ze względu na brak środków 

finansowych, chyba że pojawią się jakieś dodatkowe fundusze. Na chwilę obecną 

wszystkie środki będą kumulowane na drogę powiatową na wysokości 

miejscowości Marzenin. 

6. Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego W. Pietruszak powiedział, że 
sprawa znaku informującego o przystanku autobusowym została narzucona 
ustawą. Dodał, że są to jedyne miejsca, w których autobusy będą miały 
możliwość zatrzymania się. Poinformował, że ustalenie tych miejsc nie leży w 
kompetencji powiatu tylko specjalnej komisji złożona m.in. z przedstawicieli policji. 

Radny M. Czekajło: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że interwencje tut. urzędu w sprawie 

utrudnionego dojazdu pojazdów uprzywilejowanych do poszczególnych bloków na 

terenie osiedla Mickiewicza i Kopernika niejednokrotnie miały miejsce. Zaproponował 

jednocześnie, aby połączyć działania w tej sprawie wraz ze Starostwem Powiatowym 

i wystąpić kolejny raz do Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Krajeńskich. 

Burmistrz Drezdenka zauważył, że Spółdzielnia Mieszkaniowa, mimo wielu monitów 

nie dba o to, aby przejazd np. karetek pogotowia był drożny. Wicestarosta Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego powiedział, że w ramach Komisji Bezpieczeństwa 

Kryzysowego zostaną wypracowane odpowiednie formy działania w tej sprawie. 

Radny K. Jaśków: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że absolutnie pracownik PSZOK-u nie może 

legitymować osoby przywożącej odpady, natomiast ma prawo domagać się 
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okazania potwierdzenia złożenia deklaracji, aby wyeliminować ryzyko, że ktoś z 

poza związku będzie chciał składować odpady w PSZOK-u Celowego Związku 

Gmin SGO5. 

2. Nawiązując do tematu monitoringu M. Pietruszak powiedział, że zaproponuje 

radzie zabezpieczenie środków (np. z oszczędności przetargowych) na montaż 

monitoringu z kamerami megapikselowymi, dzięki którym zarówno w dzień jak  

i w nocy możliwe będzie rozpoznanie twarzy osoby dewastującej mienie. 

3. Burmistrz Drezdenka powiedział, że z zamontowaniem ławek na deptaku 

faktycznie jest problemową sprawą, gdyż zdania mieszkańców  tej okolicy są 

podzielone, jednak niezbędnym wydaje się ustawienie przynajmniej jednej czy 

dwóch ławek. Nawiązując do tematu monitoringu powiedział, że zaproponuje 

radzie zabezpieczenie środków (np. z oszczędności przetargowych) na montaż 

monitoringu z kamerami megapikselowymi, dzięki którym zarówno w dzień jak i w 

nocy możliwe będzie rozpoznanie twarzy osoby dewastującej mienie. 

Radny W. Kupczak: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że nie było jeszcze odbioru prac związanych 

z ulicami Szkolną i Kolejową w Trzebiczu. Dodał, że na tym etapie już wiadomo, 

że w obecnym stanie odbiór nie będzie miał miejsca, gdyż niezbędne będą 

poprawki. 

2. Burmistrz Drezdenka poinformował, że sprawa ta leży w gestii ZDW i  

zadeklarował, że po otrzymaniu informacji z Zarządu Dróg Wojewódzkich 

zostanie ona przekazana radnemu Kupczakowi. 

Radny J. Skrzypczyński - M. Pietruszak zauważył, że jest to początek 2014 roku 

 i sytuacja ulega stopniowej poprawie, jednak nie na tyle, aby można było mówić o 

zadowoleniu. Zaproponował, żeby odczekać jeszcze kilka miesięcy i w tym czasie 

dokładnie przeanalizować podjęcie  tak odpowiedzialnej decyzji. 

Radny W. Sapór - Burmistrz Drezdenka poinformował, że sprawa ta leży w gestii 

ZDW i  zadeklarował, że po otrzymaniu informacji z Zarządu Dróg Wojewódzkich 

zostanie ona przekazana radnemu Sapórowi. 

 

Radny A. Kołwzan nawiązując do tematu monitoringu M. Pietruszak powiedział, że 

zaproponuje radzie zabezpieczenie środków (np. z oszczędności przetargowych) na 

montaż monitoringu z kamerami megapikselowymi, dzięki którym zarówno w dzień 

jak i w nocy możliwe będzie rozpoznanie twarzy osoby dewastującej mienie. 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie projekty 

uchwał były omawiane na dzisiejszym, wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

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

druk nr 380/14 (projekt stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokołu).     

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLVII/370/2014 w sprawie 
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zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok (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 381/14 (projekt stanowi załącznik nr 6 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 XLVII/371/2014 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014 – 

2021 (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt  uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki – druk nr 382/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 8 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 XLVII/372/2014 w sprawie 

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

 

Ad. 9   

Projekt uchwały w/s zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych 

na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 383/14 (projekt stanowi załącznik nr 10 

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 XLVII/373/2014 w sprawie 

zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie 

Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania – druk nr 384/14 

(projekt stanowi załącznik nr 12 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 XLVII/374/2014 w sprawie 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania (uchwała stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w/s wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez 
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bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Drezdenko – 

druk nr 385/14 (projekt stanowi załącznik nr 14 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 XLVII/375/2014 w sprawie 

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy 

Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Drezdenko– druk nr 386/14 (projekt stanowi załącznik nr 

16 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 XLVII/376/2014 w sprawie 

przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gminy Drezdenko wraz z wniesioną na wspólnym posiedzeniu komisji 

poprawką (uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Drezdenko – obręb Radowo – druk nr 387/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 18 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 XLVII/377/2014 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Drezdenko – obręb Radowo wraz z wniesioną na wspólnym posiedzeniu 

komisji poprawką (uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki – druk nr 388/14 (projekt stanowi załącznik nr 20 

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 XLVII/378/2014 w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
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fundusz sołecki wraz z wniesioną na wspólnym posiedzeniu komisji poprawką 

(uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku – druk nr 389/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 22 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 XLVII/379/2014 w sprawie 

udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

zaproszenie z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na konwent radnych 

województwa lubuskiego – zaproszenie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu. 

A.Kołwzan poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku o przedłużenie o jeden rok tj. 

na okres od 01.06.2014r. do dnia 30.05.2015r. czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do biura rady wpłynęły dwa pisma 

ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich w sprawie wydania opinii 

odnośnie dróg leśnych. Dodał, że radni pisma te otrzymają wraz z materiałami na 

następne posiedzenie Rady Miejskiej.   

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał radnym o obowiązku 

złożenia oświadczeń majątkowych za 2013 rok. 

Radny K. Siuda powiedział, że jest bardzo dużo dróg gminnych, które przebiegają 

przez lasy w związku z czym nie są remontowane. Zaproponował jednocześnie, aby 

wszystkie te drogi oddać Lasom Państwowym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby sesja zgodnie  

z planem pracy Rady Miejskiej odbyła się 29 kwietnia 2014r.o godz. 15:00. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Skrzypczyński przypomniał, że na 4 czerwca 

przypada rocznica pierwszych wyborów kontraktowych, w których został zmieniony 

ustrój Rzeczypospolitej, zauważył, że należałoby w związku z tym uhonorować ludzi 

zasłużonych. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że w związku z przyznaniem 

gminie dofinansowania do budowy wodociągu w Marzeninie konieczne będzie 

zwołanie sesji na wniosek Burmistrza. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Ad. 17 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
    Adam Kołwzan 

 
 

 

 

 

 

 


