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

z dnia 24 września 2014 roku 
Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia LVI sesji Rady 

Miejskiej. Na wstępie przeprosił za warunki w jakich prowadzi sesję, dodał, że  

z przyczyn technicznych niemożliwe było skorzystanie z sali sesyjnej Urzędu 

Miejskiego oraz z sali w Centrum Promocji Kultury  ze względu na zajęcia, które 

odbywają się tam odbywają. Powitał przybyłych radnych powiatowych, gości 

przybyłych z terenu miasta i gminy, Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Z-cę 

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

Lachowicz, radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu) i wszystkich obecnych na posiedzeniu. Przewodniczący Rady odrębnie 

powitał strażaków z Trzebicza. 

Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 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, w imieniu Kierownika Kopalni Ropy Naftowej i Gazu, który miał być 

obecny na sesji, przeprosił za nieobecność. W związku z tym poprosił o zdjęcie  

z porządku obrad punktu 4 Omówienie zagadnień związanych z eksploatacją ropy 

naftowej i gazu na terenie gminy Drezdenko. 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Drezdenku po zmianach stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad 

wraz ze zmianami.  

Porządek obrad Rady Miejskiej w Drezdenku po zmianach stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak pogratulował i podziękował młodzieżowej 

drużynie OPS Trzebicz reprezentujących Gminę Drezdenko za ogromny sukces 

jakim jest zwycięstwo w zawodach wojewódzkich a przede wszystkim zajęcie IV 

miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieży Drużyn 

Pożarniczych w Olsztynie w dniach 6-7 września 2014 roku. Burmistrz podkreślił,  że 

jest to wynik bardzo ciężkiej pracy młodzieży, opiekunów oraz rodziców. Dodał, że 

obecność młodzieży na sesji pokazuje jak ważnym jest to wydarzenie dla 

samorządu. M. Pietruszak skierował wielkie słowa podziękowania w stronę Prezesa 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu Dariusza Woźniaka, który włożył wiele 

wysiłku i zaangażowania, aby przygotować młodzież do udziału w tak wielkiej 
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imprezie. Podkreślił jednocześnie, że obecna młodzież swoim udziałem w zawodach 

wspaniale promowała naszą gminę. Burmistrz Drezdenka powiedział, że oprócz 

podziękowań i gratulacji chciałby uhonorować wszystkich biorących udział  

w Mistrzostwach Polski wręczając upominki w postaci tabletów i dresów. 

Radny W. Kupczak jako członek zarządu OSP Trzebicz pogratulował D. Woźniakowi 

sukcesów i więzi pomiędzy trenerem a młodzieżą . Jednocześnie jako członek 

zarządu powiatowego oznajmił, że Uchwałą Prezydium Zarządu  Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Druh Dariusz Woźniak został 

odznaczony Srebrnym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa. Dodał, że odznaczenie  

i upominek ze strony Burmistrza Drezdenka wręczą Wiceprezes Zarządu 

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa 

Lubuskiego Lech Cabel oraz Wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP Maciej Pietruszak oraz Zastępca Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Mariusz Plak.   

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował zgromadzonej młodzieży, 

opiekunom, rodzicom za przybycie i ogłosił krótką przerwę w obradach. 

Ad.4 

Radny W. Sapór: 

1. W związku z projektem uchwały dotyczącym udzielenia dotacji województwu 
lubuskiemu na budową chodników przy drodze nr 156 w Jastrzębniku, poprosił  
o rozważenie podobnej dotacji w związku z ul. Niepodległości w Drezdenku ze 
względu na katastrofalny stan techniczny tej drogi. 

2. Ponowił wniosek do budżetu z Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki 

Społecznej w sprawie zwiększenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli  

w regulaminie wynagradzania z 5% kwoty bazowej do 8%. 

Radny M. Czekajło: 

1.  Pokazał zdjęcia i pismo z TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, w 
którego siedzibie zawalił się sufit. Dodał, że p. Mularczyk otrzymała dachówkę z 
miejscowości pod  Warszawą, ale ma problem z jej przywiezieniem ze względu 
na koszty transportu. Zapytał jak wygląda sprawa remontu tego budynku. 

2. Zwrócił uwagę na wystające studzienki przy budynku nr 1 na ul. Piłsudskiego. 
Dodał, że podobna sytuacja ma miejsca na ul. Kopernika od strony ul. 
Pułaskiego.   

3. Zapytał jak wygląda pomoc dla rodziny Kondrackich, która ucierpiała z powodu 
wypadku, w którym zginęła żona i matka. Zauważył, że nie powinna być to pomoc 
jednorazowa. 

4. Zwrócił uwagę na ogólne wysypisko śmieci na drodze prowadzącej do Osowa (za 
Drezdenkiem pierwsza w prawo). 

5. Powiedział, że ścieżki rowerowe przydałyby się do każdej wsi, ze względu na fakt, 

że nie wszyscy mają samochody, a na pewno można w ten sposób zapobiec 

wielu tragediom na drogach. 
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Radny W. Kupczak: 

1. Zapytał na jakim etapie jest realizacja instalacji odprowadzającej wodę na 
skrzyżowaniu ulic Poprzecznej i Kolejowej. 

2. Poprosił o włączenie się do pomocy rodzinie Kondrackich, którym w wypadku 
komunikacyjnym zginęła matka. 

Radny Powiatowy A. Libera: 
1. W imieniu mieszkańców i cyklistów podziękował za I odcinek ścieżki rowerowej 

biegnącej do Osowa. W związku z kolejnym odcinkiem zwrócił uwagę na kolizję 
ścieżki z budynkami mieszkalnymi. Poprosił, aby przed etapem projektowania 
dokonać wizji lokalnej w celu wykonania rozsądnego projektu. 
 

2. Zauważył, że przy cmentarzu komunalnym obecnie funkcjonują dwie główne 
bramy, a tylko przy jednej ustawione są tablice informacyjne i ogłoszeniowe. 

3. Zwrócił uwagę na zamknięty stadion miejski dla młodzieży uprawiającej 

lekkoatletykę i biegi długodystansowe. Poprosił o umożliwienie korzystania 

młodzieży ze stadionu w godzinach popołudniowych. 

Radny W. Zarzyński: 

1. Pogratulował wybudowania ścieżki rowerowej, zauważył jednocześnie, że 
zaprojektowana jest podobna ścieżka prowadząca do miejscowości Niegosław. 
Dodał, że wybudowany odcinek ścieżki cykliści użytkują dla przyjemności, 
natomiast młodzież z Niegosławia i okolic, aby dostać się do szkoły, musi jechać 
bardzo ruchliwą szosą, co jest bardzo niebezpieczne. Powiedział, że niezbędne 
są działania w celu rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej w tym rejonie. 

2. Zapytał kiedy zostanie wykonany projekt na remont sali  wiejskiej w Niegosławiu  
i jak będzie wyglądać przebudowa tej sali. 

3. Zauważył, że minęły 2 lata od ukończenia projektu kanalizacji Niegosławiu, 
 a w dalszym ciągu nic się w tej sprawie nie dzieje. 

4. Poprosił o interwencję w sprawie zakupionej karetki dla szpitala w Drezdenku, 
która jest niewykorzystywana. 

Radna K. Czerwińska: 
1. Zapytała kiedy rozpoczną się prace związane z poboczem  

w Lipnie. Dodała, że prawdopodobnie jedna strona zostanie zrobiona, natomiast 
druga pozostanie w obecnym stanie. W związku z powyższym poprosiła  
o uzupełnienie ubytków pomiędzy asfaltem a poboczem. 

2. Zapytała kiedy zostaną wykonane tabliczki informacyjne  
z numerami posesji ułatwiającymi dojazd do mieszkańców na terenie gminy. 

3. W związku ze zmianą nazwy miejscowości Lipno-Tuczępy na Tuczępy poprosiła 
o zmianę tablicy informującej. 

Radny K. Chyba w związku z rozpoczynającą się budową kanalizacji przy  
ul. Podgórnej poprosił przy okazji o przyjrzenie się infrastrukturze wodociągowej  
i ewentualnej jej modernizacji. 

Radny R. Świekatowski: 

1. W związku z zakończoną współpracą z firmą TEW  
w Gorzowie Wlkp. poprosił o zajęcie stanowiska, aby podobna sytuacja miała 
miejsce na naszym terenie. 
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2. Zapytał czy wpłynęła do UM odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
złego stanu technicznego pobocza w okolicach miejscowości Drawiny. 

3. Poprosił o potwierdzenie informacji, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace 
związane z remontem ulicy Słonecznej. 

4. Zauważył, że rolę nieformalnej ścieżki rowerowej stanowi droga prowadząca od 
Drezdenka, za byłą przetwórnią, do miejscowości Czartowo, Rąpin i dalej  
w stronę Międzychodu. Dodał, że na tym odcinku istnieje skrzyżowanie z drogą 
prowadzącą do drogi Międzychodzkiej, które stanowi wielkie niebezpieczeństwo 
dla rowerzystów, którzy wracają ze strony Rąpina w kierunku Czartowa. 

5. Powiedział, że przy powyżej wspomnianej nieformalnej ścieżce rowerowej 
zgromadzonych jest mnóstwo różnego rodzaju śmieci. Poprosił o interwencję  
w celu uprzątnięcia tego terenu. 

Radny K. Siuda zapytał o stan realizacji remontów bieżących dróg gruntowych. 

Radny M. Przewoźny: 
1. W związku z wykoszonymi poboczami na odcinku z Drezdenka do Osowa 

poprosił uprzątnięcie śmieci na tym terenie. 
2. Zwrócił uwagę, że w wyremontowanej sali wiejskiej w Trzebiczu od piwnicy,  

w szczycie od ul. Mostowej pojawił się grzyb. 
Mieszkaniec Drezdenka Ł. Kołwzan: 
1. Zapytał, jakie korzyści dla Gminy Drezdenko płyną  z Subregionu Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. 

2. Zapytał na jakiej zasadzie funkcjonują zwolnienie i ulgi podatkowe na terenie 
gminy. 

3. Zauważył uciążliwość braku komunikacji miejskiej. 

4. Zapytał dlaczego pobocza koszone są tylko 2 razy w roku i dlaczego po Nowym 
Drezdenku nie jeździ pojazd czyszczący ulice. 

5. Zapytał jak wygląda sytuacja finansowa Gminy Drezdenko (poziom zadłużenia, 
kredyty). 

6. Zapytał czy poczyniono jakiekolwiek kroki w sprawie audytu 
elektromagnetycznego, o którym mówił M. Grzymałowski. 

7. Zapytał dlaczego w czasie festynu odbywającego się w Marzeninie nie wynajęto 
żadnego autobusu, by ludzie z Nowego Drezdenka czy sołectw mogli dojechać na 
tę imprezę. 

8. Zapytał kiedy planuję się rozbudowę czy modernizację ulicy Podgórnej. 

9. Zapytał dlaczego po Nowym Drezdenku, Radowie, Kleśnie i okolicznych uliczkach 
nie jeździ nikt by ocenić w jakim stanie jest ta część miasta (drogi, pobocza, 
utrudnienia w życiu codziennym, hydranty, korony drzew). 

10. Zapytał dlaczego Rada Miejska nie zajęła się sprawą normalizacji Nowego 
Drezdenka z Drezdenkiem. Zauważył, że jest to jedno miasto ale dzielone przez 
samorząd na dwie miejscowości.  

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 20 minutową przerwę  

w obradach. 

 



5 

 

Po przerwie na sale nie wrócił Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan, i radny R. 

Świekatowski prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

E. Nawrot. Obecnie na sali znajduje się 13 radnych.  

Ad. 5 

Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak: 

Radny W. Sapór -  Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że interpelacje 

radnego zostaną potraktowane jako postulaty.  

Radny M. Czekajło: 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj potwierdził, że rzeczywiście p. E. Mularczyk 

otrzymała dachówkę, ale sprowadzanie jej z pobliża Warszawy miałoby sens 

wyłącznie wtedy jeśli transport byłby darmowy, czego nie udało się zorganizować. 

Wynajęcie pojazdu do przywiezienia 112m2 dachówki kosztowałoby tyle co same 

dachówki. Dodał, że 23 września br. odbyło się zebranie wspólnoty 

przedmiotowego budynku, na którym wszyscy członkowie zgodzili się na 

wykonanie remontu dachu.  

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że sprawa studzienek zostanie 

potraktowana jako postulat.  

3. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak omówił całą, przeprowadzoną procedurę 

związaną z pomocą rodzinie Kondrackich.  

4. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował że informacje zostaną  

potraktowane i zrealizowane jako postulaty. 

5. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował że informacje zostaną  

potraktowane i zrealizowane jako postulaty. 

Radny Powiatowy A. Libera: 

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 poinformował, że istnieje możliwość 

indywidualnego umówienia się z dyrektorem Hali R. Owczarzakiem w sprawie 

popołudniowego korzystania ze stadionu miejskiego. 

Radny W. Zarzyński: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że Gmina Drezdenko 

współfinansowała dokumentację ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej  

nr 181, natomiast jeśli chodzi o budowę to ZDW stoi na stanowisku, że może 

przekazać gminie tę dokumentację, aby realizacja finansowana była wyłącznie  

w ramach budżetu Gminy Drezdenko. Zauważył, że temat jest bardzo ważny  

i wyraził nadzieję, ze uda się wypracować porozumienie z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich.   

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyraził nadzieję, że do końca roku 2014 uda 

się wykonać dokumentację na remont sali wiejskiej w Niegosławiu. Dodał 

jednocześnie, że o środki na przeprowadzenie remontu gmina aplikować będzie 

nie wcześniej niż za rok ze względu na nabory wniosków.  
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3. Burmistrz Drezdenka powiedział, że jeśli chodzi o kanalizację w Niegosławiu to 

należy poczekać na środki unijne. Dodał, że w kolejnym rozdaniu będą dostępne 

środki z PROW-u. 

4. W związku z tym, że Burmistrz Drezdenka zupełnie nie zna tematu zadeklarował, 

że porozmawia z p. Prezes Szpitala. 

Radna K. Czerwińska: 

1.  Burmistrz Drezdenka powiedziała, że wg ustalonego zakresu jedna strona 

pobocza na pewno będzie zrobiona, natomiast jeśli chodzi o drugą stronę to 

wszystko zależy od wartości kosztorysowej całości. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że znak oczywiście zostanie 

zaktualizowany. 

Radny K. Chyba - Burmistrz Drezdenka poinformował, że prace na ulicy Podgórnej 

będą związane z kanalizacją. 

Radny R. Świekatowski: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że poinformował Zarząd 

Celowego Związku Gmin SGO5 o zamiarze wystąpienie z Gminy Drezdenko  

z CZGSGO5. Poinformował, że związek miał zamiar już za miesiąc ogłosić 

kolejny przetarg na  odbiór odpadów, ale ze względu na chęć wystąpienia 

Burmistrz jako przedstawiciel Gminy Drezdenko był temu przeciwny. Dodał, że z 

rozmów przeprowadzonych z Prezesem PGKiM wynika, że spółka już na 

początku przyszłego roku byłaby gotowa do podjęcia zadań związanych  

z odbiorem odpadów komunalnych. Burmistrz powiedział, że w sejmie jest 

obecnie procedowany projekt ustawy, który zakłada, że będzie można zlecić 

spółkom gminnym zadania związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi w drodze bezprzetargowej. 

2. Burmistrz Drezdenka powiedział że w sprawie pobocza w Drawinach odpowiedź 

jeszcze nie wpłynęła, ale oczywiście zostanie to sprawdzone. 

3. Burmistrz Drezdenka powiedział, że jeśli chodzi o ul. Słoneczną został 

rozstrzygnięty przetarg, w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa  

z wykonawcą. 

4. Burmistrz Drezdenka poprosił o bezpośredni kontakt w celu konkretnej lokalizacji 

problemu. 

5. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że omawiany teren zostanie 

uprzątnięty. 

Radny K. Siuda - Burmistrz Drezdenka powiedział, że jeśli chodzi o bieżące remonty 

dróg to firma przenosi się w różne rejony gminy i na pewno do części zachodniej 

również dotrze. 

Radny M. Przewoźny: 

1. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że problem zostanie zgłoszony do Rejonu 

Dróg Wojewódzkich, gdyż to jest droga wojewódzka.  

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował że informacje zostaną 

potraktowane i zrealizowane jako postulaty. 
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Mieszkaniec Drezdenka Ł. Kołwzan:  

1. Burmistrz Drezdenka sprostował, że gmina Drezdenko nie jest w ZIT-cie, jest 

natomiast w subregionach w ramach Kontraktu Lubuskiego z Dobiegniewem 

 i Skwierzyną i tam zostało podpisane porozumienie, w którym każda z gmin 

deklaruje zrealizowanie jakiejś inwestycji – Gmina Drezdenko ścieżkę rowerową, 

gdyż to zadanie należy kontynuować. Dodał, że Gmina Drezdenko jest także  

w Kontrakcie Gorzowskim gdzie wpisana jest ścieżka – trasa rowerowa Warta – 

Noteć, która ma biec po wałach poczynając od Kostrzyna a kończąc na 

Drezdenku wraz z przystaniami wodnymi na Noteci. Dodał, że wszystko 

analizowane jest w Urzędzie Wojewódzkim, gdyż propozycji jest dużo więcej niż 

przeznaczonych środków finansowych. 

2. Skarbnik Gminy A. Lachowicz wyjaśniła, że podstawowym warunkiem zwolnienia 

podatkowego jest wystąpienie zainteresowanej osoby z wnioskiem dostępnym  

w BIP-e wraz z oświadczeniem o sytuacji materialnej (udokumentowane dochody  

i wydatki) na podstawie których Burmistrz rozpatruje sytuację i udziela pomocy 

umarzając podatek w całości lub części. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że sprawy  

o odroczenie terminu płatności zawsze są rozpatrywane pozytywnie ze względu 

na fakt, że środki te wpłyną do budżetu w przeciągu roku budżetowego. 

3. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zauważył, że komunikacja miejska 

zakończyła swoją działalność z powodów finansowych, ze względu na zbyt 

wysoki koszt utrzymania, trzeba było coraz więcej dopłacać. 

4. W związku z tym, że koszenie poboczy w miejscach wskazanych przez  

Ł. Kołwzana należy do ZDW Burmistrz Drezdenka nie wypowiedział się co do 

częstotliwości przyznając jednocześnie rację, że ma to miejsce zdecydowanie za 

rzadko. Dodał, że gmina wystąpiła do ZDW z propozycją, aby przekazali nam 

środki, które mają na ten cel przeznaczone w celu realizowania przez gminę tego  

zadania tak jak należy, ale odpowiedź była negatywna. Jeśli chodzi o ciągnik 

czyszczący, czyści ulice leżące w gestii gminnej. 

5. Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że sytuacja finansowa Gminy 

Drezdenko jest dobra. Dodała, że wszystkie informacje dostępne są w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drezdenku. Powiedziała, że 

zadłużenie Gminy wynosi 18 mln.500 tyś zł., są to obligacje które zostały 

zaciągnięte na inwestycje w 2010 roku. Skarbnik Gminy poinformowała, że  

w stosunku do planów dochodów wykonanie za I półrocze wynosi prawie 58%, 

wydatki wynoszą 42,9% ze względu na fakt, że większość inwestycji realizowana 

jest w II półroczu. Dodała, że w ubiegłym roku Gmina zamknęła rok nadwyżką. 

6. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak stanowczo stwierdził, że dowozy na dożynki 

gminne w Marzeninie były zapewnione, co potwierdził organizator 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej E. Nawrot, który dodał, że harmonogram 

dowozów był ogólnodostępny.  

7. Burmistrz Drezdenka poinformował, że właśnie został rozstrzygnięty przetarg na 

modernizację ul. Podgórnej, której szacunkowy koszt wynosi 3 mln. zł. Dodał, że 
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jeśli chodzi o kanalizację to jest to inwestycja dwuletnia realizowana  

w latach 2014-2015. 

8. Burmistrz Drezdenka zauważył, że problem podziału Drezdenka i Nowego 

Drezdenka istnieje, jego zdaniem niesłusznie w podświadomości niektórych 

mieszkańców. Dodał, że jeśli chodzi o tę część miasta to tam również 

realizowane są inwestycje, został wydany ponad milion złotych – inwestycje w ZS 

im. H. Sienkiewicza, wodociąg strzelecki, projekt kanalizacji, teraz 3 mln. na 

kanalizację. 

 

Ad. 6 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej E. Nawrot przypomniał, że w sprawie informacji 

z wykonania budżetu gminy Drezdenko za I półrocze 2014 roku radni otrzymali wraz 

z materiałami na sesję i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Salę obrad opuścił radny W. Sapór. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony 

w obrębie Lubiatów i Grotów – druk nr 431/14 (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 LVI/421/2014 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie 

Lubiatów i Grotów (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Osów gmina Drezdenko – druk nr 432/14 (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 LVI/422/2014 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów 

gmina Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

Na salę obrad wrócił radny W. Sapór. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Drezdenku oraz nadania statutu – druk nr 433/14 (projekt stanowi załącznik nr 9 

niniejszego protokołu).  
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Radni nie wnieśli uwag.    

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LVI/423/2014 w sprawie 

utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku oraz nadania 

statutu (uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10   

Projekt uchwały w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania – 

druk nr 434/14 (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 LVI/424/2014 w sprawie 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania wraz z poprawką wniesioną przez 

Sekretarza Gminy B. Rerusa na wspólnym posiedzeniu komisji. (uchwała 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Drezdenko 

do Stowarzyszenia „Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Drezdenku jako 

członek wspierający – druk nr 435/14 (projekt stanowi załącznik nr 13 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 LVI/425/2014 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia  

27 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Drezdenko do 

Stowarzyszenia „Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Drezdenku jako 

członek wspierający (uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.12  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rąpinie – druk nr 436/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 15 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 LVI/426/2014 w sprawie 

udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Rąpinie (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
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Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko – druk nr 437/14 (projekt 

stanowi załącznik nr 17 niniejszego protokołu).  

Radni nie wnieśli uwag.    

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 1 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LVI/427/2014 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 

rok – druk nr 438/14 (projekt stanowi załącznik nr 17 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 LVI/429/2014 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 439/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 21 niniejszego protokołu).    

Salę obrad opuścił radny K. Jaśków. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji 

zgłosił poprawkę dotyczącą § 2 uchwały:” Ulgi, o których mowa w § 3 Załącznika nr 1 

do uchwały wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku”. Dodał jednocześnie, że  

w trakcie dyskusji radni zaproponowali jeszcze jedną poprawkę, dotyczącą § 3 

Załącznika czyli Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na 

terenie Gminy Drezdenko, w którym dodaje się pkt. w następującym brzmieniu 

„rodzinom wielodzietnym przysługuje obniżka opłaty za korzystanie z niektórych 

usług Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w wysokości 50% ceny usługi, katalog usług 

podlegających obniżce określony jest w Zarządzeniu Dyrektora Hali Sportowo-

Rehabilitacyjnej.” 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LVI/429/2014 w sprawie 

przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie 

Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 16 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Skrzypczyński zaproponował, aby podczas 

Pleneru Rzeźbiarskiego stworzyć postać niedźwiedzia Wojtka, który z armią Andersa 

przeszedł cały szlak bojowy. Dodał, że rzeźbę taką można umieścić w odpowiednim 

miejscu na terenie Drezdenka. 

 

Ad. 17 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Wiceprzewodniczący 

Rady E. Nawrot podziękował wszystkim za udział i LVI sesję Rady Miejskiej uznał                        

za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
   /-/ Adam Kołwzan 

 
 

 

 

 


