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

z dnia 7 maja 2014 roku 
Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XLIX sesji Rady 

Miejskiej. Powitał przedstawicieli przedsiębiorstw, 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 11 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.  

Jednocześnie zaproponował zmianę do porządku obrad – jako punkt 6 projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok 

– druk nr 396/14.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad 

wraz ze zmianą.  

 

Ad. 3 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że podczas spotkania  

w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich były wręczane podziękowania 

dla przedsiębiorców z gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Dodał, że w związku  

z tym, że wszyscy uhonorowani przedsiębiorcy nie przybyli na spotkanie to starosta 

poprosił, aby wręczyć wyrazy uznania podczas sesji Rady Miejskiej. M. Pietruszak 

powiedział, że na podziękowaniach widnieją podpisy Przewodniczącego Rady 

Powiatu, Starosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego a także Wicepremiera 

Janusza Piechocińskiego. Burmistrz przekazał pozdrowienia, podziękowania z okazji 

25 – lecia polskiej transformacji i serdeczne życzenia wielu sukcesów i jak 

najmniejszej liczby problemów, z którymi muszą borykać się przedsiębiorcy 

funkcjonujący w obecnej rzeczywistości. M. Pietruszak poprosił o odebranie 

wyróżnień przedstawicieli poszczególnych firm: SOBEX Sp. jawna, Victaulic Polska 

Sp. z o.o., Wytwórnia Opakowań „Bud-Opak” Sp. jawna, Holding-Zremb Gorzów S.A, 

oddział Meprozet Drezdenko. 

Na salę wszedł radny W. Kupczak, obecnie na sali przebywa 12 radnych. 
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Ad.4 

Radny W. Kupczak zwrócił się z prośbą do Komendanta Komisariatu Policji  

w Drezdenku o wydanie opinii na podstawie wizji w terenie 

w sprawie zasadności ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej  

i Poprzecznej w Trzebiczu. Wyraził nadzieję, że taka opinia być może będzie 

pomocna przy negocjacjach z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

Radna K. Czerwińska zapytała czy w tym roku w Starych Bielicach nastąpi naprawa 

drogi, a jeśli tak to czy remont będzie przeprowadzony w całości czy etapami. 

Sołtys Lubiewa Stanisław Domiński w związku ze zbliżającym się sezonem 

turystycznym poprosił o ustawienie na terenie Lubiewa ogólnodostępnych 

pojemników na plastik i szkło. 

Radny W. Sapór poinformował, że w związku z wieloma monitami do Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Strzelcach Kraj. w sprawie  utrudnionego dojazdu pojazdów 

uprzywilejowanych na teren osiedli przy ul. Mickiewicza i Piłsudskiego, udał się do 

biura spółdzielni w Drezdenku, gdzie usłyszał, że wystarczy tylko powiedzieć o ile 

centymetrów ławki mają zostać przesunięte a w ciągu dwóch lub trzech dni prace te 

zostaną wykonane. 

Radny Powiatowy A. Libera: 
1. Poinformował, że część społeczności Klesna skarży się, że niektórzy mieszkańcy 

nie zlecają wywozu nieczystości płynnych zgodnie z prawem tylko wylewają je na 

pola i przydomowe ogrody.   

2. Zwrócił uwagę, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza podniesiono opłaty za 

korzystanie z hali sportowej (ćwiczenia siłowe dla młodzieży) do 10 zł. za 

godzinę. Zauważył, że na ponoszenie takich opłat młodych ludzi zwyczajnie nie 

stać, a opłata jest zbyt wysoka w stosunku do sprzętu jaki oferuje hala. 

Mieszkaniec Drezdenka Ł. Kołwzan zwrócił uwagę, że mimo wpływających do 

budżetu Gminy środków z kopalni ropy w Lubiatowie w Drezdenku niewiele się dzieje 

jako przykład podał wieżę ciśnień, brak komunikacji miejskiej, nieremontowaną ulicę 

Podgórną.   

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minutową przerwę  

w obradach. 

Ad. 5 

Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak: 

Radna K. Czerwińska -  Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że 

modernizacja drogi w Starych Bielicach rozpocznie się w tym roku, natomiast 

zakończenie prac planowane jest na rok 2015. Jeśli chodzi o drogę w Lipnie to 

pobocze zostanie uzupełnione tłuczniem. 

Sołtys Lubiewa Stanisław Domiński - Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak 

zadeklarował, że w sprawie ustawienia pojemników na plastik i szkło w miejscowości 

Lubiewo zostanie wystosowane pismo do biura Celowego Związku Gmin SGO5  

w Starym Kurowie. 
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Radny W. Sapór  - Burmistrz Drezdenka powiedział, że oczywiście zostanie 

nawiązany kontakt ze spółdzielnią mieszkaniową i być może będzie wreszcie wola 

współpracy. 

 
Radny Powiatowy A. Libera: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że sprawa zostanie zbadana 

przez referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że nieprawdą jest, iż miała miejsce 

jakakolwiek podwyżka cen za korzystanie z usług hali sportowej. Przypomniał, że 

w dalszym ciągu obowiązuje 10 zł za godzinę dla dorosłych (5 i 6 zł.  

w przypadku kiedy ktoś korzysta więcej niż 5 razy). Dodał, że problem polega na 

tym, że korzystający z usług hali zajmowali bardzo dużo czasu na danym sprzęcie 

i nie było możliwości, aby więcej osób mogło skorzystać. W związku z tym 

zmieniona została forma opłaty z jednorazowej na stawkę godzinową. 

Mieszkaniec Drezdenka Ł. Kołwzan - Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak odczytał 

cześć zaplanowanych inwestycji. Podsumowując M. Pietruszak powiedział, że łatwo 

jest wygłosić, że nic się nie robi trudniej natomiast być uważnym obserwatorem życia 

publicznego w mieście i gminie oraz zauważać to, co zostało zrobione albo jest w 

trakcie realizacji. Burmistrz po odczytaniu 30 z 90 inwestycji zauważył, że żadną 

odpowiedzialnością jest powiedzieć, że nic się nie robi ale zainteresować się, 

dowiedzieć się czegoś, zdobyć wiedzę wymaga wysiłku i trzeba się trochę postarać. 

Poinformował, że koszt inwestycji na 2014 rok opiewa na 11 mln. zł. Zaapelował 

jednocześnie do mieszkańca Drezdenka Ł. Kołwzana, aby zanim wygłosi 

nieuzasadnione oskarżenia rzetelnie zainteresował się tym, co dzieje się w naszej 

gminie. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 

rok – druk nr 396/14 (projekt stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokołu).     

Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowana zmiana w uchwale budżetowej 

polega na przeniesieniach miedzy wydatkami majątkowymi. Dodała, że przeniesienia 

wydatków dokonano w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na koszty 

związane z nabyciem do zasobu gminy działki zabudowanej oznaczonej nr 

ewidencyjnym 1157/3 o pow. 0,6712 ha położonej w Drezdenku oraz działki 

niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 1157/7 o pow. 0,3083 ha położonej  

w Drezdenku w kwocie 450.000 zł. 

 Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 

„przeciwnych” oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIX/386/2014 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok (uchwała 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 
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Materiał na temat informacji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego w gminie został 

przygotowany przez Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku i stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 8 

Materiał na temat oceny zasobów pomocy społecznej w gminie został przygotowany 

przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku  i stanowi załącznik nr 6 

do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 9   

Materiał na temat informacji dotycząca działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

na terenie gminy Drezdenko została przygotowana przez Kierownika Referatu Spraw 

Obywatelskich tut. urzędu i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 10 

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

L. Jaśków uzasadnił złożenie wniosku (wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu) o przedłużenie o jeden rok tj. na okres od 01.06.2014r. do 30.05.2014r. 

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez propozycję utrzymania stawek z 

poprzedniego roku. Dodał, że dzięki wysokości stawek obowiązujących w ubiegłym 

roku PGKiM nie poniosło strat w tym sektorze usług. L. Jaśków powiedział, że 

wygospodarowane nadwyżki zostały przeznaczone na poprawienie jakości wody 

dostarczanej do mieszkańców przez wdrożenie stosowania preparatu SeaQuest, 

który jest mieszaniną odpowiednich polifosforanów oraz ortofosforanów. Dyrektor 

PGKiM dodał, że skutkiem stosowania wspomnianego preparatu jest obniżenie 

zawartości żelaza w wodzie, co można zaobserwować po kilkumiesięcznym 

stosowaniu oraz zapobieganie tworzenia się brunatnego zabarwienia wody. Dodał 

jednocześnie, że dopuszczalna norma na poziom żelaza  

w wodzie wynosi 200 mcg na litr, w ubiegłym roku norma była przekraczana 

notorycznie (np. 398 mcg/l) natomiast obecnie zawartość żelaza w wodzie wynosi 

110 mcg/l.  L. Jaśków poinformował, że stosowanie preparatu jest nieszkodliwe dla 

zdrowia i nie ma negatywnego wpływu na urządzenia wykorzystywane  

w gospodarstwach domowych. Koszt stosowania technologii SeaQuest wynosi  

ok. 40.000 zł. rocznie. 

Radny Sapór zapytał czy w związku z planami budowy stacji uzdatniania wody, 

PGKiM zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie.  

L. Jaśków powiedział, że w związku z tym, że budowa stacji uzdatniania wody jest 

inwestycją gminną to nie myślał o dodatkowych formach dofinansowania, ale 
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Burmistrz Drezdenka zadeklarował znalezienie takiego programu, który mógłby 

wspomóc gminę w realizacji tej inwestycji.  

Radny J. Skrzypczyński zapytał kiedy możliwa będzie obniżka ceny wody oraz czy 

ilość wody wytwarzanej wody będzie wystarczająca dla mieszkańców. 

Dyrektor PGKiM powiedział, że nie ma pojęcia kiedy możliwa będzie obniżka ceny 

wody ze względu na stan infrastruktury. Odpowiadając na drugie pytanie L. Jaśków 

powiedział, że z pewnością wystarczy zasobów wody na wszystkie potrzeby 

mieszkańców. 

 

Ad.11  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku wyjaśnił, że wydanie opinii związane 

jest z prośbą Starostwa Powiatowego w  Strzelcach Krajeńskich w sprawie działek 

należących do skarbu państwa – czy gmina jest zainteresowana przejęciem 

przedmiotowych działek, a tym samym czy istnieją przeszkody aby działki to przejęło 

Nadleśnictwo Karwin (pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Kierownik Referatu Dróg tut. urzędu K. Peszel wyjaśniła, że sprawa dotyczy ok.  

7 kilometrowej drogi skarbu państwa w zarządzie powiatu Lubiatów-Grotów. Dodała, 

że w związku ze złym stanem technicznym mostku na rzece Lubiatce i znacznym 

kosztem jego naprawy Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj. porozumiało się  

z Nadleśnictwem Karwin w sprawie przekazana w/w drogi nadleśnictwu. 

Poinformowała jednocześnie, że obowiązujące przepisy nakazują, aby starostwo  

w pierwszej kolejności zwróciło się do gminy z zapytaniem czy nie jest 

zainteresowana przejęciem drogi w ramach rozwoju dróg komunikacyjnych. K. 

Peszel wyraziła swoją opinię mówiąc, że gmina posiada wiele innych dróg 

dojazdowych, a przedmiotowa jest leśną, nieuczęszczaną i w bardzo złym stanie 

technicznym drogą, która wymaga wielu nakładów finansowych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” wydała negatywną opinię w sprawie przejęcia 

działek o nr ewidencyjnych 262 o pow. 2,05 ha w obrębie Grotów, 343 o pow. 

0,07 ha w obrębie Rąpin, 222 o pow. 0,30 ha i 216 o pow. 4,14 ha w obrębie 

Lubiatów na mienie dróg komunalnych (opinia stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad.12 

Projekt uchwały w/s przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - druk – druk 

nr 392/14 (projekt stanowi załącznik nr 11 niniejszego protokołu).     

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIX/382/2014 w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
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zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (uchwała stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

 

 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w/s ustalenia dopłat do cen za 1m3 dostarczanej wody i 1m3 

odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Drezdenko 

– druk nr 393/14 (projekt stanowi załącznik nr 13 niniejszego protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIX/383/2014 w sprawie 

ustalenia dopłat do cen za 1m3 dostarczanej wody i 1m3 odprowadzanych 

ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz – druk nr 394/14 

(projekt stanowi załącznik nr 15 niniejszego protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIX/384/2014 w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz (uchwała stanowi załącznik nr 16 

do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w obrębach Drawiny  

i Przeborowo – druk nr 395/14 (projekt stanowi załącznik nr 17 niniejszego 

protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIX/385/2014 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko w obrębach Drawiny i Przeborowo (uchwała 

stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 

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

informacja o wysokości umorzonych należności oraz udzielonych innych ulgach 

należności cywilnoprawnych za I kwartał 2014 roku. 
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A.Kołwzan poinformował, że Rada Miejska dysponuje kompletem dokumentów 

niezbędnych do dyskusji nad absolutorium. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do  biura rady wpłynęło pismo  

w sprawie interpelacji radnych zgłoszonych na sesji RM w Drezdenku w dniu 27 

lutego 2014 roku skierowane do ZDW w Zielonej Górze. 

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

pismo z Polskiego Związku Działkowców w sprawie naprawy drogi zjazdowej z szosy 

za ogródkami działkowymi (działka nr 1307) oraz udrożnienia znajdującego się pod 

nią przepustu. 

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

elektroniczną wpłynęło zaproszenie od A. Talarczyka na uroczystość odsłonięcia 

tablicy upamiętniającej działalność Stanisława Talarczyka umieszczanej na ratuszu. 

Dodał, że jeżeli któryś z radnych chciałby otrzymać imienne zaproszenie to jest 

proszony o pozostawienie adresu poczty elektronicznej w biurze rady. 

Radny E. Nawrot w imieniu mieszkańców wsi Marzenin podziękował Burmistrzowi 

Drezdenka za wykonanie przepustu i wykonanie nowego mostku. Skierował również 

serdeczne podziękowania w stronę Kierownika Referatu Dróg K. Peszel za szybkie 

i sprawne doprowadzenie tematu do finalizacji.  

Radny Skrzypczyński zapytał kto ze Starostwa Powiatowego przyczynił się do 

wydania zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej działalność S. Talarczyka na 

budynku starostwa.  

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że to jest jedna z wielu inicjatyw  

A. Talarczyka i że rzeczywiście otrzymał on poparcie w Starostwie Powiatowym. 

Dodał jednocześnie, że sam z maila od A. Talarczyka dowiedział się, że jest 

członkiem komitetu honorowego, jednak jest zaskoczony kilka tygodni temu 

Wojewoda J. Świrepo przysłał pismo, aby to Gmina Drezdenko przygotowała się do 

uroczystości umieszczenia tej tablicy i zagwarantowała obsługę techniczną. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby kolejne posiedzenie 

odbyło się 26 czerwca 2014 roku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 17 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
    Adam Kołwzan 
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