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Protokół Nr LII.2014 

z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia LII sesji Rady Miejskiej 

w Drezdenku. Powitał Radnego Powiatowego A. Liberę, Burmistrza Drezdenka  

M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza, A. Kozubaja, Skarbnika Gminy p. A. Lachowicz, 

Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku T. Ambrożuka, zaproszonych gości 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1a do protokołu), sołtysów (lista obecności 

stanowi załącznik nr 1b 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 po 
zmianach, który kształtuje się następująco: 
1. Otwarcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. 

4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.  

5. Przygotowanie do sezonu turystycznego. 

6. Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych gminy. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok: 

7.1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  

z wykonania  budżetu Gminy Drezdenko za rok 2013 wraz  

z informacją o stanie mienia Gminy.  

7.2. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Drezdenka. 

7.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotycząca sprawozdania  

i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

7.4. Dyskusja. 

8. Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 

2013 rok – druk nr 400/14. 

9. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2013 rok 

– druk nr 401/14. 

10. Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko – druk nr 

402/14. 

11. Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko – druk nr 

403/14. 

12. Projekt uchwały w/s nadania nazwy osiedlu w miejscowości Gościm – druk nr 

404/14. 
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13. Projekt uchwały w/s zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez Publiczne 

Przedszkole prowadzone przez Gminę Drezdenko – druk nr 405/14. 

14. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – druk nr 406/14. 

15. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm – druk nr 407/14. 

16. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – druk nr 408/14. 

17. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – druk nr 409/14. 

18. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – druk nr 410/14. 

19. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – druk nr 411/14. 

20. Projekt uchwały w/s przystąpienia Gminy Drezdenko do Zrzeszenia Gmin 

Województwa Lubuskiego – druk nr 412/14. 

21. Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Drezdenko – druk nr 413/14. 

22. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 

rok – druk nr 414/14. 

23. Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2014/2021 – druk nr 415/14. 

24. Projekt uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 

416/14. 

25. Wolne wnioski.  

26. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 3 

Radny H. Majzlik: 

W imieniu klubu cyklistów „Jednoślad” złożył podziękowania radnemu E. Nawrotowi 

za wkład i współpracę włożone w działalność klubu. 

 
Radny J. Skrzypczyński: 

1. W związku z przeprowadzoną w naszej gminie kontrolą Regionalnej Izby 

Obrachunkowej poprosił Burmistrza o przybliżenie wyników przedmiotowej 

kontroli radzie a także umieszczenie ich w Gazecie Drezdeneckiej. 

2. W imieniu radnego W. Sapóra, prof. L. Lipnickiego oraz swoim zapytał Burmistrza 

Drezdenka i Przewodniczącego Rady Miejskiej czy rozpoczęto przygotowania do 

obchodów rocznicy 700-lecia nadania Drezdenku praw miejskich.   
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Radny M. Czekajło: 

1. Zwrócił uwagę na rosnące przy ul. Ogrodowej krzaki, które swoją objętością 

obejmują chodnik i utrudniają ruch pieszych.  

2. Zwrócił uwagę na brak zabezpieczenia studzienek burzowy na ul. Szkolnej (przy 

sklepie p. Fijaka). 

3. Poinformował, że studzienki kanalizacyjne tuż przed skrzyżowaniem ulic 

Piłsudskiego i Pierwszej Brygady są w złym stanie technicznym. 

4. Zwrócił uwagę, że wystające pnie na poboczach przy drogach w stronę Rąpina i 

Niegosławia stwarzają niebezpieczeństwo. 

5. Powiedział, że mieszkańcy osiedla przy ul. Kopernika informują, iż firma 

zajmująca się odbieraniem segregowanych odpadów komunalnych nie zabiera 

ich oddzielnie tylko śmieci te wrzucane są na przyczepę jednego samochodu bez 

segregacji. 

 

Radny W. Kupczak: 
1. Zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku odnośnie braku 

odzewu na wystosowane pismo do Komendanta w sprawie przeprowadzenia wizji 

lokalnej w Trzebiczu w celu zbadania zasadności ustawienia lustra na 

skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Poprzecznej. 

2. Poinformował, że w Trzebiczu na ulicy Szkolnej niedawno położone kamienie są 

już poluzowane. 
 
 

Radny K. Siuda: 
1. Poinformował, że mieszkańcy Osowa skarżą się iż firma, która prowadzi prace 

przy budowie ścieżki rowerowej po wycięciu krzaków w ciągu ścieżki wyrzuciła je 

na drogę biegnącą wzdłuż nasypu kolejowego a z której mieszkańcy korzystają w 

celu dojazdu do pól. 

2. Poprosił o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. w 

sprawie zmiany lokalizacji znaku informującego o przejściu dla pieszych przy 

Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Gościmu, który obecnie jest 

niewidoczny. 

 

Radny. K. Chyba: 

Zapytał czy w związku z tym, iż od 2017 roku rodzice 3-4 letnich dzieci będą mogli 

posłać  swoje pociechy do przedszkola a gmina będzie zobowiązana zapewnić im 

miejsca, planuje się otwarcie punktu przedszkolnego na Nowym Drezdenku. 

 

Sołtys Gościmia E. Sklarska: 

Wystąpiła w imieniu mieszkańców budynku znajdującego się  

w Gościmiu (pokazała dokumentację fotograficzną) – gminna droga, którą przecinają 

drogi powiatowa i wojewódzka, przy budowie drogi wojewódzkiej wbudowano 

chłonne studzienki burzowe, które nie spełniają swojej roli. Pokazane zdjęcia 

przedstawiają zalany teren po godzinie od ustania opadów deszczu. Dodała, że 
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mieszkańcy mają całą wodę pod budynkiem i na podwórku, co uniemożliwia 

swobodne przemieszczanie się. 

 

Radny R. Świekatowski: 

1. Po raz kolejny zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie pojemników na 

odpady ustawionych zbyt blisko skrzyżowania ulic Pierwszej Brygady i Piotra 

Skargi  

w Drezdenku, które stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

2. Zwrócił uwagę na zły stan techniczny drogi i poboczna na kilkukilometrowym 

odcinku przed miejscowością Drawiny. Dodał, że pobocze w tym miejscu 

znacząco się obniżyło wskutek opadów deszczu, co może prowadzić do 

uszkodzeń pojazdów, gdyż droga jest wąska i mijające się pojazdy muszą 

zjechać na uszkodzone pobocze. 

 

Mieszkaniec Drezdenka Ł. Kołwzan: 

1. Zgłosił brak chodnika pod wiaduktem przy ul. Długiej. 

2. Zwrócił uwagę na uszkodzenia nawierzchni chodnika przy ul. Niepodległości na 

odcinku od kościoła do przejazdu kolejowego. 

3. Zapytał dlaczego ujęcie wody w północnej części Drezdenka (dawne Radowo) 

zostało zamknięte. 

4. Zapytał dlaczego jeszcze nie zostały rozpoczęte prace dotyczące modernizacji 

drogi i chodnika przy ul. Podgórnej. 

5. Stwierdził, że informacje o organizowanych imprezach są niedostatecznie 

przekazywane mieszkańcom. Zauważył, że impreza pn. „Jarmark Kasztelański” 

nie udała się ze względu na opady deszczu, czemu można było temu zapobiec 

ustawiając większą ilość namiotów. 

6. Ze względu na obawy mieszkańców w sprawie bezpieczeństwa zapytał czy 

planowane jest zainstalowanie monitoringu na terenie miasta. 

7. Zauważył, że środki finansowe, które przeznaczane są na organizowanie imprez 

dla mieszkańców powinny być przekazane na inwestycje. 

 

Mieszkaniec Drezdenka M. Grzymałowski: 
1. Zapytał czy Gmina planuje wykonać audyt elektroenergetyczny w celu określenia, 

jakie inwestycje energetyczne lub cieplne w tym zakresie można przeprowadzić 

lub wykorzystać istniejące zasoby (np. zaazotowanego gazu występującego w 

kopalni) do produkcji ciepła bądź energii elektrycznej. 

2. Zwrócił uwagę na utrudnienia w korzystaniu z szerokopasmowego internetu 

gminnego w centrum Drezdenka, gdzie przeważa gęsta zabudowa. 

3. Poprosił o informację w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej w kontekście ograniczenia bezrobocia na terenie gminy 

Drezdenko. 
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Mieszkanka Drezdenka A. Wasilewska: 

1. Zgłosiła Burmistrzowi szereg zastrzeżeń co do działalności PGKiM Sp. z o.o.  

w zakresie administrowania wspólnotami mieszkaniowymi  w szczególności  

odnośnie remontu budynku przy ul. Kościuszki (remont dachu miał być 

przeprowadzony w całości, okazało się że został wyremontowany częściowo bez 

przeprowadzenia przetargu, kosztorysu, po zakończeniu prac nie było możliwości 

dostępu do informacji związanych fakturami). 

2. Zgłosiła problem płatności za energię elektryczną, której nie jest użytkownikiem. 

3. Zapytała dlaczego na terenie Drezdenka został zlikwidowany oddział Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. 

Ad. 4 

Radny J. Skrzypczyński: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że oprócz kontroli 

kompleksowej RIO, Gmina jest cały czas poddawana kontroli w zakresie 

gospodarki finansowej. Dodał, że kontrola RIO trwała od kwietnia do sierpnia 

2013 r. i wykazała, że gospodarka finansowa samorządu prowadzona jest 

prawidłowo. Poinformował, że nie stwierdzono żadnego przypadku naruszenia 

dyscypliny finansowej. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że  

w sprawie organizacji obchodów 700-lecia nadania Drezdenku praw miejskich 

odbywają się spotkania mające na celu stworzenie planu działań w tym zakresie. 

 
Radny p. M. Czekajło: 
1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że informacje zostaną 

potraktowane i zrealizowane jako postulaty. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że informacje zostaną 

potraktowane i zrealizowane jako postulaty. 

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

pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie studzienek przed 

skrzyżowaniem ulic Piłsudskiego i Pierwszej Brygady . 

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

pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie pni na poboczach przy drogach 

wojewódzkich. 

5. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że sprawa ta zostanie 

poruszona na posiedzeniu Zarządu Celowego Związku Gmin SGO5. 

 

Radny W. Kupczak: 

1. Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku T. Ambrożuk poinformował, że do 

niego nie dotarło pismo. Dodał, że najprawdopodobniej pismo w zgłaszanej 

sprawie zostało zadekretowane do wydziału ruchu drogowego, który znajduje się 

w Strzelcach Kraj., a do którego kompetencji należy ustalenie zasadności 

ustawienia lustra. Zadeklarował, że zorientuje się w tej sprawie i po jej 

wyjaśnieniu przekaże informacje radnemu Kupczakowi.  
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2. Burmistrz Drezdenka powiedział, że zastrzeżenia zostaną przekazane 

wykonawcy, w celu usunięcia nieprawidłowości umożliwiających prawidłowe 

użytkowanie ul. Szkolnej w Trzebiczu. 

 

Radny p. K. Siuda: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że wykonawca ścieżki 

rowerowej zostanie zobligowany do natychmiastowego usunięcia krzaków, tak 

aby swobodnie korzystać z drogi. 

2. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że do Starostwa Powiatowego w Strzelcach 

Krajeńskich zostanie wystosowane pismo w sprawie zmiany lokalizacji znaku 

informującego o przejściu dla pieszych. 

 

Radny K. Chyba: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że trwają rozmowy z dyr. Zespołu 

Szkół im. H. Sienkiewicza na temat ewentualnej lokalizacji przy szkole takiego punktu 

przedszkolnego. 

 

Sołtys Goścmia E. Sklarska: 

Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że oczywiście mieszkańcom należy pomóc  

i sprawą tą zajmie się odpowiedni referat tut. urzędu. 

 

Radny R. Świekatowski:: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że sprawa ta zostanie 

poruszona na posiedzeniu Zarządu Celowego Związku Gmin SGO5. 

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

pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi i pobocza w miejscowości 

Drawiny. 

 

Mieszkaniec Drezdenka Ł. Kołwzan: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że sprawa chodnika przy wiadukcie i ul. 

Niepodległości leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich, do którego 

niejednokrotnie kierowane były pisma, jednak ze względu na brak środków 

finansowych ZDW nie przewiduje tego typu inwestycji. 

2. M. Pietruszak powiedział, że ujęcie wody w Radowie nie zostało zamknięte. 

3. Burmistrz Drezdenka poinformował, że bieżącym roku rozpocznie się inwestycja 

kanalizacyjna, która zaplanowana jest na 2 lata. Dodał, że jej koszt to ponad 3 

mln. zł. 

4. Burmistrz Drezdenka powiedział, że na terenie miasta i gminy było bardzo dużo 

plakatów (co zostało udokumentowane fotograficznie), informacje były 

przekazywane również przez informator sms-owy. Dodał, że akcja informacyjna 

była przeprowadzana co najmniej dwukrotnie. 

5. Burmistrz Drezdenka poinformował, że monitoring został zainstalowany na terenie 

Parku Kultur Świata, natomiast na pozostałym obszarze przygotowywane są 
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punkty dostępowe, które mają za zadanie umożliwić zainstalowanie kamer  

w przyszłości. 

6. Burmistrz Drezdenka odpowiadając na pytanie Ł. Kołwzana powołał się na 

wypowiedź prof. Regulskiego – jednego z twórców ustawy samorządowej. 

Wyjaśnił, że jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina) jest po to, aby 

spełniać oczekiwania mieszkańców. Dodał, że inwestycje prowadzone w gminie 

są fundamentem (budżet Gminy Drezdenko na inwestycje wynosi 12 mln.zł.), 

jednak imprezy kulturalne również są potrzebne ze względu na oczekiwania ze 

strony mieszkańców. 

 

Mieszkaniec Drezdenka M. Grzymałowski: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że zwróci się do dyrektora 

PGKiM o wyjaśnienia w sprawie zastrzeżeń jakie wniosła p. Wasilewska. 

 M. Pietruszak dodał, że wspólnoty mieszkaniowe powinny mieć świadomość, że  

mają możliwość zmiany zarządcy. 

2. Burmistrz Drezdenka powiedział, że kwestia usytuowania instytucji powiatowych 

ściśle wiąże się z reformą samorządową. Dodał, że granice powiatu zostały 

ustanowione już dawno, a to, że powstał powiat strzelecko-drezdenecki  

z siedzibą w Strzelcach Kraj. było decyzją władz państwowych. M. Pietruszak 

powiedział, że nie ma wpływu na decyzje Zarządu Powiatu w sprawie 

umiejscowienia ich wydziałów. Przypomniał, że gmina Drezdenko chciała 

partycypować w kosztach funkcjonowania wydziału komunikacji, jednak mimo to 

zarząd podjął decyzję o likwidacji. Dodał, że bardzo podobnie wyglądała sprawa 

delegatury ZUS w Drezdenku. Gmina Drezdenko proponowała udostępnienie 

lokalu jednak nie było dobrej woli ze strony ZUS, aby utrzymać tę placówkę. 

Ad. 5 

Informacja na temat przygotowania do sezonu turystycznego stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad. 6 

Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych gminy została 

przygotowana przez Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu 

Miejskiego i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minutową przerwę  

w obradach. 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Drezdenko za 2013 rok. Dodał, że sprawozdanie rozpatrywane było przez 

poszczególne Komisje Rady Miejskiej. Komisje analizując wykonanie budżetu ocenili 

go pozytywnie, poprzez jednogłośne głosowanie.  
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1.1. Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wpłynęła  

Uchwała Nr 185/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Zielonej Górze z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za rok 2013 wraz  

z informacją o stanie mienia Gminy, która stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu.  

1.2. Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan  poinformował, że dnia 5 maja 

2014r. wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku  

o udzielenie Burmistrzowi Drezdenka absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2013 rok, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

1.3. Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wpłynęła  

Uchwała Nr 280/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Zielonej Górze z dnia 6 maja 2014r. w sprawie wydania opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku dotyczącym udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad.8  

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przypomniał, że nad wszystkimi 

uchwałami radni dyskutowali na komisjach. Poinformował jednocześnie, że obecnie 

na sali znajduje się 13 radnych. 

Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 

rok – druk nr 400/14 (projekt stanowi załącznik nr 9 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 LII/390/2014 w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok (uchwała 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Ad.9  

Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2013 rok – 

druk nr 401/14 (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 LII/391/2014 w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2013 rok (uchwała stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Ad.10  

Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko – druk nr 

402/14 (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LII/392/2014 w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 14 

do niniejszego protokołu). 

Ad.11  

Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko – druk nr 

403/14 (projekt stanowi załącznik nr 15 do 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 LII/393/2014 w sprawie 

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

do niniejszego protokołu). 

Ad.12 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy osiedlu w miejscowości Gościm – druk nr 404/14 

(projekt stanowi załącznik nr 17 do 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 LII/394/2014 w sprawie 

nadania nazwy osiedlu w miejscowości Gościm (uchwała stanowi załącznik nr 18 

do niniejszego protokołu). 

Ad.13 

Projekt uchwały w/s zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez Publiczne 

Przedszkole prowadzone przez Gminę Drezdenko – druk nr 405/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 19 do 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 LII/395/2014 w sprawie zasad 
odpłatności za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole 
prowadzone przez Gminę Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu). 
Ad.14 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – druk nr 406/14 (projekt 

stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 1 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LII/396/2014 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 
protokołu). 
Ad.15 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm – druk nr 407/14 (projekt 

stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 



10 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 
oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LII/397/2014 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Gościm (uchwała stanowi załącznik nr 24 do 
niniejszego protokołu). 
Ad.16 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – druk nr 408/14 (projekt 

stanowi załącznik nr 25 do 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 LII/398/2014 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 
protokołu). 
Ad.17 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – druk nr 409/14 (projekt 

stanowi załącznik nr 27 do 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 LII/399/2014 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego 

protokołu). 

Ad.18 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – druk nr 410/14 (projekt 

stanowi załącznik nr 29 do 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 LII/400/2014 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 

protokołu). 

Ad.19 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – druk nr 411/14 (projekt 

stanowi załącznik nr 31 do 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 LII/401/2014 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 

protokołu). 

Ad.20 

Projekt uchwały w/s przystąpienia Gminy Drezdenko do Zrzeszenia Gmin 

Województwa Lubuskiego – druk nr 412/14 (projekt stanowi załącznik nr 31 do 

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 LII/402/2014 w sprawie 

przystąpienia Gminy Drezdenko do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

(uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 

Ad.21 

Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Drezdenko – druk nr 413/14 (projekt stanowi załącznik nr 33 do 

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 LII/403/2014 w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). 

Ad.22 

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

druk nr 414/14 (projekt stanowi załącznik nr 35 do 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 LII/404/2014 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok (uchwała stanowi załącznik nr 

36 do niniejszego protokołu). 

Ad.23 

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

lata 2014/2021 – druk nr 415/14 (projekt stanowi załącznik nr 37 do 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 LII/405/2014 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014/2021 (uchwała 

stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu). 

Ad.24 

Projekt uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 416/14 (projekt 

stanowi załącznik nr 39 do 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 LII/406/2014 w sprawie 
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zaciągnięcia kredytu długoterminowego (uchwała stanowi załącznik nr 40 do 

niniejszego protokołu). 

Ad.25 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że w Biurze Rady dostępne 

są do wglądu przychodzące i wychodzące pisma. Poinformował, że następna sesja 

Rady Miejskiej odbędzie się 4 lipca 2014r. o godz. 08:00, dodał jednocześnie, że 

będzie to sesja zwołana na wniosek Burmistrza. Jeśli chodzi o sesję zwołaną 

zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej - Przewodniczący Rady powiedział, że  

w  związku z okresem urlopowym najprawdopodobniej będzie to koniec sierpnia. 

Ad. 26 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

zakończoną. 

 

Sporządziła: 
Joanna Ambroziak                                                                                                                                
 
                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
            Adam Kołwzan 

 
 
 
 
 
 


