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

z dnia 5 listopada 2014 roku 
Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia LVIII sesji Rady 

Miejskiej.  Powitał  przybyłych gości z terenu miasta i gminy, radnych powiatowych, 

Kierownika Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Krzysztofa Marciniaka, sołtysów 

(lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), 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. 

Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 10 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 3 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował wprowadzenie zmiany do 

porządku obrad w postaci dodatkowego jako 24 punktu: „Wydanie opinii w sprawie 

deklaracji przystąpienia Gminy Drezdenko do Tworzonego Europejskiego 

Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TransOderana”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 10 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad 

wraz ze zmianami.  

 

Ad. 3 

Przewodniczący A. Kołwzan poinformował, że zaproszenie na sesję Rady Miejskiej  

w Drezdenku przedstawiciela Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 

wynika z faktu, iż należy wyjaśnić kłamstwa rozpowszechniane przez niektórych 

kandydatów startujących w wyborach samorządowych, dotyczących kończącego się 

wydobycia ropy a niebawem także i gazu. 

Na salę wszedł radny H. Majzlik, obecnie w obradach uczestniczy 11 radnych. 

Kierownik Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Krzysztof Marciniak powiedział, 

że cyfra sumaryczna ze złoża Międzychód, Grotów, Lubiatów po roku eksploatacji w 

dalszym ciągu nie uległa zmianie i wynosi 7,3 mln. ton ropy. Dodał, że raz w roku 

kopalnia ma postój remontowy, a w odwiertach wykonuje się pomiary rozkładu 

ciśnień, celem sprawdzenia, jak „zachowuje się” się złoże. Poinformował, że roczne 

wydobycie ropy jest rzędu 300-330 tys. ton czyli eksploatacja, także w gminie 

Drezdenko przewidziana jest na ponad 20 lat jeśli chodzi o ropę, natomiast jeśli 

chodzi o gaz jest to wydobycie towarzyszące i ma mniejszą wartość finansową  

i gospodarczą. 

Radny J. Skrzypczyński zapytał czy podane przez kierownika wartości dotyczą tylko 

wartości złoża drezdeneckiego czy także międzychodzkiego  i sierakowskiego. 
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Kierownik Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego powiedział, że wartości te 

dotyczą złóż ropy na terenie Grotowa, Lubiatowa i Międzychodu bez Sierakowa. 

Dodał, że nazwy Grotów, Międzychód i Lubiatów są „robocze” i pochodzą od 

pierwszych odwiertów w danym rejonie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad.4 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty E. Pręt poinformowała o odznaczeniu 

burmistrza Drezdenka M. Pietruszka Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wraz z E. Pręt podziękował burmistrzowi 

za życzliwość i zaangażowanie w sprawy oświaty. 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty p. E. Pręt poprosiła o wystąpienie 

uczniów wraz z rodzicami, którym przyznano stypendia edukacyjne oraz przedstawiła 

ich osiągnięcia. 

Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak wręczył następującym uczniom i ich 

rodzicom lub nauczycielom listy gratulacyjne: Jakub Bednarz, Natalia Młynarek, 

Jakub Mroczyński, Kinga Kaczmarek i Zuzanna Klatt. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 

sukcesów i osiągnięć uczniów w nauce i wychowaniu. Burmistrz podziękował 

pracownikom oświaty za zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą i za 

wspaniałe wyniki w edukacji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad.5 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że po analizie budżetu  

w kontekście planów, podjętych nowych i kontynuowanych zadań i możliwości 

finansowych podjęto decyzję o niezwiększaniu podatków ze względu na 

wystarczające środki na realizację różnych zadań. Dodał, że jest to forma pomocy 

dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że materiały związane  

z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2014 zostały przekazane radnym wraz  

z materiałami na sesję (materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że informacja z realizacji 

zadań oświatowych została przekazana radnym wraz z materiałami na sesję. 
Radni nie wnieśli uwag (materiał stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).  
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Ad.8 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim sołtysom za 

współpracę w kończącej się kadencji 2010-2014 z nadzieją, że będą oni w dalszym 

ciągu działać na rzecz swoich sołectw. Niżej wymienionym sołtysom wręczył 

podziękowania w postaci dyplomów: Danucie Saj – Lubiatów, Katarzynie 

Czerwińskiej – Lipno, Teresie Świątek – Karwin, Iwonie Kardackiej – Osów, Teresie 

Marek – Rąpin, Sylwii Teresiak – Zagórze, Urszuli Strychalskiej – Czartowo, Lucynie 

Filipek – Goszczanowiec, Irenie Wiśniewskiej – Goszczanowo, Małgorzacie 

Malinowskiej – Goszczanówko, Elżbiecie Sklarskiej – Gościm, Barbarze Mormol – 

Grotów, Julianowi Dokurno – Kosin, Janowi Bujnickiemu – Modropole, Eugeniuszowi 

Nawrot – Marzenin, Włodzimierzowi Zarzyńskiemu – Niegosław, Januszowi Sobieraj 

– Klesno, Czesławowi Binkowskiemu – Drawiny, Kazimierzowi Jaruch – Przeborowo, 

Stanisławowi Domińskiemu – Lubiewo, Grzegorzowi Dymlańczuk – Trzebicz, 

Józefowi Bukowskiemu – Zielątkowo, Zbigniewowi Czajkowskiemu – Górzyska, 

Janowi Belczyk – Stare Bielice, Romanowi Owczarzakowi – Trzebicz Nowy, 

Mariuszowi Faberskiemu – Bagniewo i Henrykowi Włoch z Kijowa.  

Na salę wszedł radny K. Jaśków, obecnie w obradach uczestniczy 12 radnych. 

Podziękował również swoim koleżankom i kolegom radnym Katarzynie Czerwińskiej, 

Wioletcie Ziętek, Krzysztofowi Siuda, Karolowi Chyba, Michałowi Czekajło, Markowi 

Przewoźnemu, Waldemarowi Kupczak, Eugeniuszowi Nawrot, Henrykowi Majzlik, 

Krzysztofowi Jaśków, Włodzimierzowi Sapór, Włodzimierzowi Zarzyńskiemu  

i Radosławowi Świekatowskiemu wręczając tematyczne publikacje „Samorząd 

terytorialny w Polsce w latach 2010-2014”. Specjalne podziękowanie A. Kołwzan 

skierował do J. Skrzypczyńskiego podkreślając, że jest on od początku 

funkcjonowania samorządu lokalnego obdarzony zaufaniem mieszkańców. Dodał, że 

J. Skrzypczyński zdecydował się zakończyć swoją karierę w strukturach samorządu 

terytorialnego postanowiono uhonorować jego pracę specjalnym podziękowaniem: 

„Panu Jerzemu Skrzypczyńskiemu w uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz lokalnej 

społeczności gminy Drezdenko, zasłużonemu Samorządowcowi działającemu  

w organach samorządowych od 1990 do 1994 jako Burmistrz Drezdenka, w latach 

1994-1998 jako członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, w latach 1998-2002 jako 

Członek Zarządu Miasta, w latach 2002-2010 jako Przewodniczący Rady Miejskiej  

i w latach 2010-2014 jako Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej serdeczne 

podziękowania za aktywne uczestnictwo w pracach samorządu, a w szczególności 

za pomoc i wsparcie w podejmowanych decyzjach, które przyczyniły się do rozwoju 

Gminy”.  

J. Skrzypczyński w swoim wystąpieniu podkreślił, że w życiu politycznym uczestniczy 

od 1970 roku, natomiast w samorządach od 1990 roku. Podziękował długoletnim 

kolegom i współpracownikom A. Kozubajowi, W. Sapórowi oraz M. Pietruszakowi. 

Podziękowania skierował także w stronę Zarządu Regionu NZSS „Solidarność”  

w Gorzowie Wlkp., który docenił jego działalności i wnioskował u Prezydenta RP  

o odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
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Ad.9  

Radny M. Czekajło:  

1. Zwrócił uwagę na wyrwę w powierzchni chodnikowej za skrzyżowaniem  

ulic Piłsudskiego z Poznańską.  

2. Zauważył, że przy ul. Piłsudskiego przy szpitalu wystające odrosty lipy utrudniają 

ruch pieszych. 

3. W związku z tym, że ZDW będzie ustał budżet na 2015 rok poprosił o interwencję 

w celu położenia kostki polbrukowej  przy przystanku na ul. Piłsudskiego. 

4. Poprosił o postawienie przystanku na ul. Poznańskiej. 

5. Zapytał kiedy rozpocznie się remont ul. Słonecznej. 

Radny W. Zarzyński zapytał jaki przedsiębiorca prowadzi prace górnicze przy ul. 

Lipnowskiej w Niegosławiu. Dodał, że wyjeżdżające samochody ciężarowe wywożą 

na drogę mnóstwo błota. Poprosił o interwencję, aby chociaż raz w tygodniu 

posprzątano ulicę. 

 

Ad. 10 

Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak: 

Radny M. Czekajło: 

1, 2, 3, 4 Burmistrz Drezdenka poinformował, że interpelacje związane z ZDW 
zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
5. Burmistrz Drezdenka powiedział, że remont ul. Słonecznej rozpocznie się w ciągu 

kilku najbliższych dni, umowa jest już podpisana. Dodał, że wykonawcą jest ta 
sama firma, która prowadzi prace przy Parku Kultur Świata i od razu po 
zakończeniu projektu wchodzą na ul. Słoneczną. 

Radny W. Zarzyński – Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że sprawa zostanie 
wyjaśniona. 
Salę opuścił radny R. Świekatowski, obecnie w obradach uczestniczy 11 radnych. 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w/s regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Drezdenko - druk nr 444/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 6 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 LVIII/434/2014 w sprawie 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 

terenie Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu). 

 

 

Ad.12 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych - druk nr 445/14 (projekt stanowi załącznik nr 8 niniejszego 

protokołu).     
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Radni nie wnieśli uwag. 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LVIII/435/2014 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015-2017 – druk nr 446/14 (projekt stanowi załącznik nr 10 

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 LVIII/436/2014 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2015-2017 (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2015–2017– druk nr 447/14 (projekt stanowi załącznik nr 12 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 LVIII/437/2014 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015–2017 (uchwała 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LVI/423/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 24 września 2014 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Drezdenku oraz nadania statutu – druk nr 448/14 (projekt stanowi 

załącznik nr 14 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 LVIII/438/2014 w sprawie 

zmiany uchwały Nr LVI/423/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 

24 września 2014 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Drezdenku oraz nadania statutu (uchwała stanowi załącznik nr 

15 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy – druk 

nr 449/14 (projekt stanowi załącznik nr 16 niniejszego protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 
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Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LVIII/439/2014 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy wraz z poprawką 

(uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w/s w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko – druk nr 450/14 (projekt 

stanowi załącznik nr 18 niniejszego protokołu).    

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” (dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu) 

podjęła Uchwałę Nr LVIII/440/2014 w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 18 

Projekt uchwały w/s w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Drezdenko – druk nr 451/14 

(projekt stanowi załącznik nr 20 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 LVIII/441/2014 w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 19 

Projekt uchwały w/s w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Drezdenko 

do współpracy w ramach partnerstwa dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin Dobiegniew 

- Drezdenko - Skwierzyna powołanego w celu realizacji zadań w ramach Kontraktu 

Terytorialnego zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 

2020 oraz zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Drezdenko a pozostałymi 

samorządami wchodzącymi w skład Obszaru Funkcjonalnego Gmin Dobiegniew- 

Drezdenko-Skwierzyna „Leśna Przystań” – druk nr 452/14 (projekt stanowi załącznik 

nr 22 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 LVIII/442/2014 w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu). 
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Ad. 20 

Projekt uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku 

publicznego na 2015 rok – druk nr 453/14 (projekt stanowi załącznik nr 24 do 

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 LVIII/443/2014 w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 

2015 rok (uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 21 

Projekt uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad 

Sołeckich – druk nr 454/14 (projekt stanowi załącznik nr 24 do 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 LVIII/444/2014 w sprawie 

zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich (uchwała 

stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 22 

Projekt uchwały w/s przyjęcia statutu Gminy Drezdenko – druk nr 455/14 (projekt 

stanowi załącznik nr 26 do 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 LVIII/445/2014 w sprawie 

przyjęcia statutu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 27 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 23 

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

druk nr 456/14 (projekt stanowi załącznik nr 28 do 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 LVIII/446/2014 w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok (uchwała stanowi 

załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 23 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 7 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 4 „wstrzymujących się” wydała pozytywną opinię w sprawie deklaracji 

przystąpienia Gminy Drezdenko do tworzonego Europejskiego Ugrupowania 



8 

 

Współpracy Terytorialnej TransOderana (pismo i opinią stanowią odpowiednio 

załącznik nr 30 i 31 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że ogłosił termin wyborów do 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku na dzień 10 grudnia 2014 roku. 

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

otrzymanym od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na 

uroczystości związane z uczczeniem Narodowego Święta Niepodległości, nie będzie 

mógł uczestniczyć w obchodach tego święta w Drezdenku. 

 

Ad. 24 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

 
   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
    /-/ Adam Kołwzan 

 
 

 

 

 


