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

z dnia 30 grudnia 2014 roku 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia III sesji Rady Miejskiej 

w Drezdenku. Powitał Bogusława Kierusa Wicestarostę Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego, radnych powiatowych Aleksandrę Czekajło, Jana Kuchowicza  

i Andrzeja Liberę,  Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza  

A. Kozubaja,  Sekretarza Gminy B. Rerusa,  Skarbnika Gminy A. Lachowicz (lista 

obecności stanowi załącznik nr 1b do protokołu), radnych (lista obecności radnych 

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

stanowi załacznik nr 1a do 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 3 do niniejszego protokołu. Poinformował jednocześnie, że 

obowiązujący porządek został nieco zmodyfikowany w stosunku do pierwotnego. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Porządek obrad po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszego protokołu. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad 
wraz ze zmianami. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że projekt uchwały  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2015 oraz projekt uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2015-2021 

radni otrzymali zgodnie z obowiązującymi terminami. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 
Ad.4  
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan odczytał: 

1. Pozytywną opinię RIO w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok wraz z uzasadnieniem (opinia stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

2. Pozytywną opinię RIO w Zielonej Górze o projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2015-2021 

przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok (opinia 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).  
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Ad.5 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie Komisje 
Rady Miejskiej wydały pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Drezdenko na 2015 rok oraz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2015-2021. Odczytał przedmiotowe opinie. 
(Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
(Opinia Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
(Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu). 
(Opinia Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 
Ochrony Przeciwpożarowej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 
stanowisko Burmistrza Drezdenka w sprawie zmian aktualizujących projekt uchwały 
budżetowej na 2015 rok (stanowisko Burmistrza Drezdenka w sprawie zmian 
aktualizujących projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu) oraz w sprawie zmian aktualizujących 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2015-2021 (stanowisko Burmistrza Drezdenka w sprawie zmian aktualizujących 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2015-2021 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła zmiany aktualizujące 
projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenka na 2015 rok. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła zmiany aktualizujące 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2015-2021. 
 
Ad. 7 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że nad wszystkimi 
projektami uchwał radni dyskutowali na komisjach. 
Projekt uchwały w/s ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2014 nie 
wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 16/14 (projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).  
Skarbnik Gminy A. Lachowicz przedstawiła poprawkę do przedmiotowego projektu 
uchwały - w związku z procedurą związaną z zakupem i montażem syreny nie ma 
możliwości zakończenia tego zadania. W związku z powyższym zaproponowała 
zablokowanie kwoty 20.340,00 zł. w dziale 75414 § 606. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr III/16/2014 w sprawie ustalenia 

wydatków budżetu gminy, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku 

budżetowego wraz z zaproponowaną poprawką (uchwała stanowi załącznik  nr 13 

do niniejszego protokołu). 

 
 

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7584,uchwala-nr-iii-16-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-wydatkow-budzetu-gminy-ktore-w-roku-2014-nie-wygasaja-z-uplywem-roku-budzetowego.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7584,uchwala-nr-iii-16-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-wydatkow-budzetu-gminy-ktore-w-roku-2014-nie-wygasaja-z-uplywem-roku-budzetowego.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7584,uchwala-nr-iii-16-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-wydatkow-budzetu-gminy-ktore-w-roku-2014-nie-wygasaja-z-uplywem-roku-budzetowego.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7584,uchwala-nr-iii-16-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-wydatkow-budzetu-gminy-ktore-w-roku-2014-nie-wygasaja-z-uplywem-roku-budzetowego.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7584,uchwala-nr-iii-16-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-wydatkow-budzetu-gminy-ktore-w-roku-2014-nie-wygasaja-z-uplywem-roku-budzetowego.pdf
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Ad.8 
Projekt uchwały w/s uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok – druk nr 
17/14 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 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 III/17/2014 w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok wraz z poprawką (uchwała stanowi 

załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

  

Ad.9 

Projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko 
na lata 2015-2021 – druk nr 18/14 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 III/18/2014 w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2015-

2021 wraz z poprawką (uchwała stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 
 
Ad. 10 
Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Edward Tyranowicz pogratulował 
Burmistrzowi Drezdenka M. Pietruszakowi i wszystkim radnym wyboru na kadencję 
2014-2018 życząc jednocześnie owocnych obrad i dobrych decyzji. Złożył również 
wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne. 
Radny powiatowy Jan Kuchowicz: 
1.  Złożył pogratulował Burmistrzowi Drezdenka M. Pietruszakowi wyboru życząc 

wszystkiego dobrego w nowym 2015 roku. Szczególne gratulacje skierował do 
nowowybranych radnych a przede wszystkim do radnej Marioli Kruk. 

2. Poprosił o doświetlenie skrzyżowania przy „Polomarkecie”. 
3. Poprosił o doświetlenie przejścia dla pieszych przy „Netto”, za mostem tj. ul. 

Kościuszki. 
4. Poprosił o przycięcie topoli w „Parku Harcerza”. Zauważył, że drzewa te stwarzają 

zagrożenie. 
Radny M. Czekajło: 
1. Zauważył, że budynek położony na placu po „elektromecie” przy ul. 

Poniatowskiego jest w bardzo złym stanie technicznym i stwarza ogromne 
niebezpieczeństwo. Dodał, że jest to miejsce w którym zbierają się różni ludzie, 
szczególnie młodzi. Zapytał do kogo należy ten budynek i co można zrobić, aby 
go wyburzyć. 

2. Zwrócił uwagę na skandaliczne warunki panujące w budynku rotacyjnym przy ul. 
Lwowskiej. Dodał, że niektóre mieszkania to „meliny”. 

3. Powiedział, że budynki kolejowe przy stacji PKP w Drezdenku są wątpliwą 
wizytówką dla Drezdenka. Zapytał, co można zrobić aby poprawić ich stan i jak 
można zmusić kolej do zabezpieczenia lub rozbiórki tych obiektów. 

4. Poinformował, że w dalszym ciągu nie zostały przycięte krzaki i naprawione 
wgłębienia w chodniku przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, I Brygady  
i Pułaskiego. 

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7585,uchwala-nr-iii-17-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-gminy-drezdenko-na-2015-rok.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7585,uchwala-nr-iii-17-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-gminy-drezdenko-na-2015-rok.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7585,uchwala-nr-iii-17-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-gminy-drezdenko-na-2015-rok.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7586,uchwala-nr-iii-18-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-drezdenko-na-lata-2015-2021.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7586,uchwala-nr-iii-18-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-drezdenko-na-lata-2015-2021.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7586,uchwala-nr-iii-18-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-drezdenko-na-lata-2015-2021.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7586,uchwala-nr-iii-18-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-drezdenko-na-lata-2015-2021.pdf
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5. Skierował podziękowania w stronę Burmistrza za nowe przystanki przy ulicach 
Poznańskiej i Piłsudskiego. 

Radny W. Zarzyński:  
1. Przyznał rację radnemu powiatowemu J. Kuchowiczowi w sprawie doświetlenia 

ulic. 
2. Zauważył, że na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i I Brygady niezbędna jest 

zmiana częstotliwości sygnalizacji świetlnej. Dodał, że na sześć samochodów trzy 
razy trzeba się zatrzymać, aby przejechać skrzyżowanie. Powiedział, że sytuacja 
ta jest bardzo uciążliwa dla kierowców. 

Radny W. Kupczak: 
Powrócił do tematu przebudowy ul. Szkolnej w Trzebiczu – zaproponował, aby 
ponownie zaangażować wykonawcę i wrócić do umowy gwarancyjnej, ponieważ 
znowu wypadają kamienie z powierzchni ulicy. Zauważył, że wypadające kamienie 
stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci uczęszczających tą drogą. 
Sołtys Lubiatowa D. Saj: 
1. W imieniu swoim i pozostałych sołtysów powitała nowe władze starostwa, 

wyraziła nadzieję, że sołtysi uzyskają to, co będą chcieli w miarę możliwości 
urzędników. 

2. Poprosiła o kontakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie możliwości 
zbudowania ścieżki rowerowej lub pieszej z Drezdenka do Rąpina. 

3. Wróciła do tematu internetu światłowodowego, który Orange wybudowała  
z poparciem województwa z pieniędzy unijnych. Zauważyła, że oprócz Gościmia 
żadna inna wieś nie skorzystała na tym projekcie. Poprosiła o wystosowanie 
pisma do województwa lub Orange, z pytaniem czy ludzie z terenu gminy mogli 
korzystać  
z internetu. 

4. Zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby informować sołtysów 
również o posiedzeniach komisji. 
Radny K. Jaśków: 

1. Zapytał czy byłaby możliwość zaproszenia na sesję RM konserwatora zabytków. 
Pytanie swoje uzasadnił tym, że zabytkowe budynki na terenie Drezdenka mienią 
się różnymi kolorami, co nie jest estetyczne. Wyraził nadzieję, że konserwator 
zabytków wyjaśni jakie są wymagania, co do estetyki w strefach zabytkowych. 

2. Zwrócił uwagę radnym powiatowym, że zegar na budynku ratusza spóźnia się  
o 0,5 godziny. 

Sołtys Zagórz S. Teresiak zapytała czy wprowadzana na terenie Gminy Drezdenko 
Karta Dużej Rodziny i ulgi z nią związane np. mniejsza opłata za gospodarowanie 
odpadami będą obowiązywały również dla wczasowiczów wypoczywających na 
terenie gminy Drezdenko. 
Sołtys Drawin Cz. Binkowski zauważył, że od listopada minęło już sporo czasu, a 
plakaty wyborcze niektórych kandydatów i komitetów wyborczych nadal szpecą 
tablice na terenie wsi Drawiny. Podziękował radnemu D. Paluszkiewiczowi za 
sprzątnięcie swoich plakatów i plakatów M. Pietruszaka. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 
 
Ad. 11 
Odpowiedzi na interpelacji udziela Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak: 
Radny powiatowy J. Kuchowicz: 
2-3. Burmistrz powiedział, że interpelacje te zostaną potraktowane jako postulaty, 
gdyż sprawa doświetlenia ulic pojawia się dość często, a leży w gestii ZDW. 
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4. Burmistrz Drezdenka poinformował, że w sprawie „Parku Harcerza” zwrócono się 
do WFOŚiGW, która poinformowała, że podjęto pozytywną decyzję w sprawie 
uporządkowania topoli, jednakże w budżecie zabrakło na to środków 
finansowych. Zadeklarował, że wystosuje pismo przypominające, aby w pierwszej 
kolejności zrealizowano to zadanie. 

Radny M. Czekajło: 
1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że właścicielem nieruchomości przy ul. 

Poniatowskiego jest „Simecop” sp. z o.o. Dodał jednocześnie, że w sprawie tego 
budynku jest wydana decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 
dnia 5 listopada 2014r. z rygorem natychmiastowej wykonalności wykonania 
niezbędnych prac remontowych obiektu  zabezpieczających przed katastrofą 
budowlaną w terminie do 31 grudnia 2015r. Radny M. Czekajło dodał, że 
podobna sytuacja ma miejsce w drugim budynku po byłem elektromecie. 
Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że teren po zakładzie drzewnym również 
zostanie sprawdzony i  w razie konieczności zostanie nawiązany kontakt z PINB. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował, że sprawa budynku przy ul. 
Lwowskiej zostanie sprawdzona przez pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

3. M. Pietruszak powiedział, że w kwestii budynków kolejowych zostanie 
wystosowane pismo w ostrzejszym tonie do PKP. 

4. Burmistrz poinformował, że gdy tylko aura pozwoli należy sprawdzić, w których 
miejscach są wspomniane zagłębienia. 

Radny W. Zarzyński: 
Burmistrz Drezdenka poinformował, że niejednokrotnie wystosowywane były pisma w 
sprawie sygnalizacji świetlnej i odpowiedzi polegały na informacji, że na 
skrzyżowaniach tych pracowała komisja składająca się z reprezentantów ZDW  
i Policji, diagnozująca sytuację, która stwierdziła, że wszystko jest w porządku. 
Dodał, że wszyscy wiemy, że nie jest tak jak powinno. 
Przewodniczący RM A. Kołwzan zaproponował, aby ponownie zaprosić Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich na posiedzenie RM w Drezdenku. 
Radny W. Kupczak: 
Burmistrz Drezdenka poinformował, że w sprawie ulicy Szkolnej w Trzebiczu 
zostanie przeprowadzona wizja lokalna na miejscu. 
Sołtys Lubiatowa D. Saj: 
1. Ze względu na brak możliwości sprawdzenia czy wpłynęła odpowiedź z ZDW  

w sprawie ścieżki rowerowej Drezdenko – Rąpin Burmistrz Drezdenka 
zadeklarował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

2. Burmistrz Drezdenka powiedział, że w sprawie internetu światłowodowego 
rozmowy miały już miejsce. Dodał, że cały projekt „Szerokopasmowego 
Lubuskiego” zakrojony na dużą skalę przy zaangażowaniu ogromnych środków 
unijnych nie wszędzie zdał egzamin na co przykładem jest np. Lubiatów. 
Burmistrz powiedział, że tam gdzie jest większe zaludnienie znalazł się operator, 
który doprowadził „tę ostatnią milę”, ponieważ było to biznesowo korzystne, 
natomiast w miejscach o małej strukturze zaludnienia nie jest to opłacalne 
komercyjnie stąd ten problem. Burmistrz zadeklarował, że zostanie sprawdzona 
kwestia czy Gmina Drezdenko będzie mogła wystąpić z wnioskiem  
o dofinansowanie na doprowadzenie naszej sieci światłowodowej  
z wykorzystaniem zbudowanych miejsc dostępowych. 
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3. Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że jeśli tylko nie będą to 
komisje zwoływane w trybie nadzwyczajnym (szybkim) to oczywiście nie ma 
problemu z informowaniem sołtysów. 

K. Jaśków: 
Kwestia zaproszenia konserwatora zabytków leży w gestii Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 
Sołtys Zagórza S. Teresiak: 
Burmistrz Drezdenka poinformował, że w uchwale Rady Miejskiej w sprawie ulg  
w ramach Karty Dużej Rodziny jest mowa tylko o mieszkańcach Gminy Drezdenko. 
 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony 

w obrębie Przeborowo – druk nr 19/14 (uchwała stanowi załącznik  nr 18 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 III/19/2014 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie 

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

 
Ad. 13 
Projekt uchwały w/s ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku – druk nr 20/14 (projekt stanowi załącznik nr 20 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 III/20/2014 w sprawie ustalenia 

składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku (uchwała stanowi 

załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 
Projekt uchwały w/s ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku – druk nr 21/14 (projekt stanowi załącznik nr 22 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 III/21/2014 w sprawie ustalenia 

składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Drezdenku (uchwała stanowi 

załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 15 
Projekt uchwały w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
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zamieszkałych położonych na terenie gminy Drezdenko – druk nr 22/14 (projekt 

stanowi załącznik  nr 24 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 III/22/2014 w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 25 do 

niniejszego protokołu). 

 
Ad. 16 
Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko  – druk 

nr 23/14 (projekt stanowi załącznik  nr 26 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 III/23/2014 w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko  (uchwała stanowi 

załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17 
Projekt uchwały w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 24/14 (projekt stanowi załącznik  

nr 28 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 III/24/2014 w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  (uchwała stanowi załącznik  nr 29 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 18 
Projekt uchwały w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie 

tych odpadów – druk nr 25/14 (projekt stanowi załącznik nr 30 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 III/25/2014 w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych 

odpadów (uchwała stanowi załącznik  nr 31 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 19 

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

druk nr 26/14 (projekt stanowi załącznik nr 32 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 III/26/2014 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2014 (uchwała stanowi załącznik  

nr 33 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 20 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2014 – 

druk nr 27/14 (projekt stanowi załącznik nr 34 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 III/27/2014 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2014 (uchwała stanowi załącznik  

nr 35 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 21 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 

lata 2014-2021– druk nr 28/14 (projekt stanowi załącznik nr 36 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 III/28/2014 w sprawie zmiany 

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

stanowi załącznik  nr 37 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 22 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” przyjęła plany pracy poszczególnych komisji 

(plany stanowią załączniki  nr 38, 39, 40 i 41 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 23 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” przyjęła plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok 

(plan stanowi załącznik  nr 42 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 24 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że w biurze rady dostępne 

są odpowiedzi na interpelacje radnych i sołtysów z dnia 5 listopada 2014r. 

Przewodniczący poinformował, że do biura rady wpłynęła informacja o utworzeniu 

klubu radnych „Forum Samorządowe”, który tworzy 11 radnych. 



9 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że II sesja Młodzieżowej Rady 

Miejskiej odbędzie się 15 stycznia 2015r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu 

Miejskiego. 

 

 

Ad. 25 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i III 

sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
            Adam Kołwzan 

 


