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Protokół Nr IV.2015 
z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 28 stycznia 2015 roku 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia IV sesji Rady Miejskiej 

w Drezdenku. Powitał Starostę i Wicestarostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, 

radnych powiatowych, Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku Ewę 

Parfienowicz, Komendanta Powiatowego Policji podinspektora Przemysława 

Muszyńskiego, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień podpułkownika 

Lucjana Jopkiewicza, zaproszonych rodziców, którzy zostaną odznaczeni, 

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 2 do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Ad. 3 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan o wręczenie medali Ministra Obrony 

Narodowej za zasługi dla obronności kraju rodzicom, których troje lub więcej dzieci 

pełniło czynną służbę wojskową poprosił Komendanta Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim podpułkownika Lucjana Jopkiewicza. 

Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. ppułk L. Jopkiewicz 

podziękował Burmistrzowi Drezdenka oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej  

w Drezdenku za zaproszenie. Wyjaśniając swoją obecność na sesji RM w Drezdenku 

powiedział, że rodzice, którzy mają trójkę i więcej dzieci pełniących czynną służbę 

wojskową decyzją Ministra Obrony Narodowej zostali odznaczeni  medalem za 

zasługi dla obronności kraju. Odczytał jednocześnie decyzję Ministra Obrony 

Narodowej Nr 2382/Kadry z dnia 21 października 2014r. podpisaną przez Ministra 

Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka nadającą srebny medal za zasługi dla 

obronności kraju następującym osobom: Grądzka Krystyna, Hinz Barbara, Hinz 

Bogdan, Kadzikowska Elżbieta, Kapiczak Teresa, Kapiczak Stanisław, Miłaszewska 

Barbara, Miłaszewski Andrzej, Płusa Sabina, Polski Henryk, Sołtysiak Władysława, 

Sołtysiak Augustyn, Stańczak Kazimiera, Stańczak Aleksander, Tyranowicz Elżbieta, 

Tyranowicz Stanisław. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poprosił wymienione osoby  

o wystąpienie w celu odbioru medali. 
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Ad.4  
Przewodniczący Rady Miejskiej  A. Kołwzan poprosił Komendanta Powiatowego 

Policji w Strzelcach Kraj. P. Muszyńskiego wraz ze Starostą Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego E. Tyranowiczem o wręczenie Burmistrzowi Drezdenka M. 

Pietruszakowi medalu za zasługi dla Policji. 

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Kraj. P. Muszyński podziękował za 
zaproszenie i wyjaśnił, że ma zaszczyt wręczyć medal za zasługi dla Policji 
Burmistrzowi Drezdenka za wieloletnią współpracę, za wspieranie działań na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Drezdenko i powiatu 
strzelecko-drezdeneckiego. P. Muszyński odznaczył Burmistrza Drezdenka 
M. Pietruszaka medalem za zasługi dla Policji. 
Ad.5 
Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku Ewa Parfienowicz przedstawiła struktury 
Szpitala Powiatowego w Drezdenku oraz działających przy nim przychodni 
specjalistycznych. Poinformowała, że od 15 stycznia br. przy szpitalu w Drezdenku 
rozpoczęła działalność przychodnia onkologiczna, w której przyjmuje internista 
onkolog dr Andrzej Galert. Dodała, że informacja na ten temat została 
rozpowszechniona na terenie naszego powiatu a także powiatów ościennych, 
ponieważ na chwilę obecną dostęp do tego lekarza odbywa się bez kolejek. Prezes 
szpitala z wielkim żalem poinformowała, że nie udało się pozyskać kontraktu na 
działalność chirurgii dziecięcej, ale udało się uzyskać zgodę Narodowego Funduszu 
Zdrowia na możliwość przyjęć przez chirurga dziecięcego (raz w tygodniu) w ramach 
poradni chirurgii ogólnej. E. Parfienowicz poinformowała, że na terenie powiatu 
strzelecko-drezdeneckiego świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki 
pielęgniarskiej wykonują trzy praktyki – miasto i gminę Strzelece Kraj. oraz gminę 
Zwierzyn obsługuje NZOZ „Pomagam”, gminę Dobiegniew pielęgniarka 
środowiskowa Halina Zaremba a gminę Drezdenko Anna Mikołajo-Rogoza. Dodała, 
że na terenie gminy Drezdenko od 1 lutego br. A. Mokołajko-Rogoza w ramach 
drobnych zabiegów pielęgniarskich będzie dojeżdżała do domu pacjenta a także na 
izbę przyjęć szpitala, dzięki czemu mieszkańcy Drezdenka i okolic nie będą musieli 
jeździć do ambulatorium w Strzelcach Kraj. Prezes szpitala powiedziała, że w 
związku z protestem lekarzy „Porozumienia Zielonogórskiego” szpital musiał stanąć 
na wysokości zadania, ponieważ za wyjątkiem przychodni AnmaMed w „młynie” na 
początku roku żaden lekarz rodzinny nie przyjmował, w związku z czym wszystkie 
świadczenia na rzecz pacjentów lekarzy rodzinnych były świadczone przez szpital w 
izbie przyjęć i poradni lekarza chorób płuc. Dodała, że w 3 dniach 2, 5 i 7 stycznia br. 
szpital obsłużył na terenie Drezdenka 140 pacjentów, a ambulatorium w Strzelcach 
Kraj.ponad 200 osób w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 
Podsumowując 2014 rok E. Parfienowicz powiedziała, że był to trudny rok do 
zrealizowania kontraktu, ale został on zrealizowany w ponad 100%. Dodała, że 
zostały w tym czasie poczynione pewne inwestycje, zakupy, które udoskonalają 
opiekę nad pacjentem i umożliwiają wykonywanie większej ilości zabiegów. 
Poinformowała, że przede wszystkim został doposażony blok operacyjny  
a podstawową inwestycją, która znacznie usprawniła dostęp do pacjenta jest zakup 
ambulansu z 2014 roku. Dodała, że zadaniem na przyszłość jest sukcesywna 
wymiana karetek. Prezes szpitala powiedziała, że bardzo ważnym zakupem w 2014 
roku była stacja uzdatniania wody, co było konieczne ze względu na bardzo dużą 
zawartość żelaza w wodzie miejskiej przyczyniającą się do ubytków w sprzęcie. 
Prezes zauważyła, że dowodem na to, że szpital w Drezdenku rozwija się, jest ilość 



3 
 

wykonywanych zabiegów – w październiku 2014 roku został pobity rekord, bo 
wykonano ich 199, podobnie jak padł w tym miesiącu rekord porodów – 64. 
E. Parfienowicz poinfomowała, że w 2014 roku szpital przeprowadził szereg akcji 
promocyjnych – np. przebadane zostały dzieci w szkołach, współpraca  
z przedszkolem, akcja badań dla seniorów, informacja o działających poradniach 
specjalistycznych. 
Prezes powiedziała, że obecnie priorytetem dla szpitala jest pozyskanie kontraktu dla 
poradni okulistycznej, ponieważ na działanie takiej poradni jest ogromne 
zapotrzebowanie. Poinformowała, że oddział rehabilitacji drezdeneckiego szpitala po 
raz drugi zajął I miejsce w plebistycie Gazety Lubuskiej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał jaki jest stan finansowy szpitala. 
Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku poinformowała, że placówka zakończyła 
rok 2014 z wynikiem dodatnim. Dodała, że na dzień dzisiejszy nie możliwym jest 
podanie konkretnych kwot ze względu na sukcesywnie spływające informacje.   
A.Kołwzan zapytał czy jest możliwość pozyskania dla szpitala w Drezdenku lekarza 
medycyny sportowej, ze względu na dużą ilość klubów sportowych i drużyn przy 
szkołach. 
E. Parfienowicz poinformowała, że w styczniu 2014r. wystąpiła do Narodowego 
Funduszu Zdrowia o kontrakt na poradnię medycyny sportowej, jednak jak do tej pory 
NFZ się nad tym nie pochylił. Powiedziała, że jest jedynie możliwość uruchomienia 
usług komercyjnie. Dodała, że młodzież dojeżdża do Gorzowa na badania z zakresu 
medycyny sportowej płacąc za badania 35 zł., a jest możliwość uruchomienia takiej 
poradni za taką samą kwotę jednak bez kosztów dojazdu. 
A. Kołwzan zapytał czy prezes szpitala widzi szansę na uruchomienie punktu poboru 
krwi ze względu na sporą ilość honorowych krwiodawców w Drezdenku. 
Prezes szpitala stwierdziła, że nie widzi żadnych przeszkód przede wszystkim ze 
względu na zapotrzebowanie na krew. Zadeklarowała analizę tematu z dyrektorem 
ds. lecznictwa. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosł 5 minutową przerwę w obradach. 
Ad.6 
Radny W. Zarzyński: 
1. W związku ze zmianą nazwy jednego z drezdeneckich marketów zapytał, który 

 z funkcjonujących marketów odprowadza na rzecz gminy podatki a który 
 z miejscowych sklepikarzy nie płaci podatku. 

2. Zauważył, że samochody ciężarowe wyjeżdżające z kopalni żwiru przy ul. 
Lipnowskiej w dalszym ciągu pozostawiają błoto i kamienie na jezdni.  

 
Radny W. Kupczak: 
1. Złożył wniosek o wybudowanie lampy oświetleniowej przy ul. Żymierskiego  

w Trzebiczu (koło transformatora) przy cmentarzu i plebanii. 
2. Zapytał czy jest możliwość wybudowania podjazdu dla niepełnosprawnych przy 

sali w Trzebiczu przy pomocy środków unijnych – PEFRON. 
3. Zapytał czy podczas ferii będą funkcjonowały przedszkola i organizowane będą 

zajęcia w szkołach. 
4. Zwrócił uwagę na nieestetyczny wygląd (śmieci) ul. Szkolnej w Trzebiczu. 
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Radny M. Czekajło: 
1. Poinformował, że las miejski jest rozjeżdżany przez właścicieli quadów, którzy 

niszczą leśne ścieżki, straszą zwierzęta. Dodał, że jest to miejsce spacerów dużej 
części mieszkańców miasta i ostoja dla zwierząt. 

2. Zauważył, że ścieżka rowerowa jest niewątpliwie atrakcją dla mieszkańców 
Drezdenka, ale oprócz rowerzystów korzystają z niej również piesi, dla których 
niezbędny jest chodnik przy ul. Poznańskiej w celu swobodnego dostępu do 
ścieżki rowerowej. 

3. Zwrócił uwagę, że ścieżka pomiędzy szpitalem a cmentarzem nie jest oświetlona 
 i od strony cmentarza rosną duże drzewa, które mają suche gałęzie stwarzające 
niebezpieczeństwo. 

4. Poinformował, że słupy bramowe przy wejściu na cmentarz od strony ul. 
Mickiewicza (naprzeciw kaplicy) uległy zniszczeniu, są w złym stanie 
technicznym. 

 
Radny K. Czerwińska uzupełniając wypowiedź radnego W. Zarzyńskiego w kwestii 
ul. Lipnowskiej powiedziała, że pracownicy żwirowni myjąc samochody pozostawiają 
mnóstwo wody, w związku z czym „niezrobiona” strona pobocza jest w fatalnym 
stanie. Poinformowała, że kierowcy samochodów osobowych jadący od strony Lipna 
do Drezdenka mają ogromne utrudnienia ze względu na fakt, że kierowcy ciężarówek 
nie ustępują im miejsca na jezdni, nawet nie zjeźdżają „na lepsze” pobocze. 
 
Radny E. Dasiukiewicz: 
1. Poinformował, że na trawnikach przy ulicy I Brygady składowane jest błoto 

zbierane z jezdni. 
2. Zwrócił uwagę, że w ulicy Ogrodowej jest duże wgłębienie, powodujące 

powstanie kałuży. Ludzie uczęszczający do kościoła czy dzieci do szkoły są 
oblewani przez samochody wjeżdżające w wodę.  

 
Sołtys Lubiatowa D. Saj: 
1. Zapytała Burmistrza Drezdenka czy uzyskał już jakiekolwiek informacje na temat 

internetu wybudowanego przez Orange. 
2. Zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z zapytaniem w sprawie 

wniosku sołtysów do budżetu na 2015 rok odnośnie podwyżek diet dla sołtysów. 
 
Radny S. Dukaczewski: 
1. Zapytał na jakim etapie jest obecnie sprawa organizacji uroczystości obchodów 

700-lecia uzyskania praw miejskiech przez Drezdenko, czy został powołany 
komitet organizacyjny i ewentualnie kto wchodzi w jego skład. Czy w związku z 
tymi obchodami Gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne na rewitalizację 
zabytkowej części miasta. 

2. Zwrócił się z prośbą o wystosowanie zapytania do dyrektora Hali Sportowo-
Rehabilitacyjnej w sprawie właścicieli aut zajmujących miejsca parkingowe przy 
hali. Wyjaśnił, że uczestnicy zawodów sportowych organizowanych na hali skarżą 
się, że nie mają gdzie zaparkować aut, ponieważ parking jest zajęty. Poprosił  
o informacje do kogo należą samochody, które stale parkują przy hali. 

3. Zwrócił się z pytaniem do Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego E. Tyranowicza 
 w sprawie terminu przywrócenia wydziału komunikacji w Drezdenku oraz 
wniosków po objeździe dróg powiatowych na terenie gminy Drezdenko. 
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Radny D. Krysa: 
1. Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Drezdenka czy zamierza poczynić lub 

poczynił kroki zmierzające do nieprzerywania prac przy obwodnicy Drezdenka 
zapowiedzianych na 2016 rok. 

2. Zapytał jaka instytucja jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku przy drogach 
wojewódzkich, szczególnie przy ul. Piłsudskiego oraz w okolicy rzek i mostów. 

 
Radny powiatowy A. Libera: 
1. Ponownie zapytał o możliwośc ustawienia tablicy informacyjnej przy bramie 

cmentarnej od ul. Mickiewicza. 
2. Zwrócił uwagę, że Centrum Integracji Społecznej wywozi nieczystości stałe 

sprzątnięte z terenu miasta do lasu miejskiego i nad brzeg Noteci. 
3. Poinformował, że ulica Mickiewcza od osiedla w stronę ogródków działkowych do 

wjazdu na oczyszczalnię jest zupełnie nieoświetlona. 
 
Radna powiatowa A. Czekajło: 
1. Poinformowała, że kilka osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku zgłaszało problem braku komunikacji 
pomiedzy osobami ze studium piosenkarskiego dyrektorem CPK. Dodała, że 
dotarły do niej informacje, że dyrektor Centrum woli zapraszać na występy 
wykonawców z poza Drezdenka pomijając wykonawców drezdeneckich. 

2. Zapytała czy w związku z przejściem dyrektora Centrum Promocji Kultury będzie 
on nadal zatrudniony w CPK. 

 
Radny powiatowy J. Kuchowicz poprosił Burmistrza Drezdenka o zdementowanie 
lub potwierdzenie plotek związanych z problemami przy obwodnicy Drezdenka. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Ad. 7 
Radny W. Zarzyński: 
1. Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że wszystkie firmy prowadzące 

działalność gospodarczą (łącznie z dużymi marketami) na terenie gminy 
Drezdenko składają do tut. Urzędu deklarację podatkową i podatki płacą. Dodała, 
że zwolnieniom od uiszczania podatku od nieruchomości są te firmy, które 
kwalifikują się do zwolnień w ramach pomocy de minimis związaną  
z tworzeniem nowych miejsc pracy.  

2. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj wyjaśnił, że miała już miejsce interwencja 
pracowników urzędu u wykonawcy obowodnicy w sprawie zanieczyszczania ulicy 
Lipnowskiej, co na chwilę przyniosło skutek. Zadeklarował ponowną interwencję  
w tej kwestii. 

Radny W. Kupczak: 
1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj wyjaśnił, że wybudowanie lampy jest zadaniem 

inwestycyjnym i w ramach środków przeznaczonych na oświetlenie na terenie 
gminy Drezdenko dołożone zostaną starania, aby chociaż częściowo takie 
zadanie zrealizować. 

2. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinfomował, że wykonanie podjazdu dla 
niepełnosprawnych przy sali wiejskiej w Trzebiczu nie jest prostą sprawą ze 
względu na potrzebę spełniania odpowiednich parametrów. Dodał, że została 
zlecona ekspertyza dotycząca spełniania odpowiednich wymagań.  
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3. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że podczas ferii przedszkola będą 
czynne. 

4. Zadeklarował, że ul. Szkolna w Trzebiczu zostanie posprzątana. 
 
 
Radny M. Czekajło: 
1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak wyjaśnił, że quady  

lesie miejskim to kwestia bezpieczeństwa, w związku czym sprawa zostanie 
przekazana policji. 

2. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że ul. Poznańska leży przy 
drodze wojewódzkiej nr 160, w związku z tym sprawa wybudowania chodnika 
zostanie przekazana do ZDW. 

3. M. Pietruszak powiedział, że rzeczywiście jest potrzeba ustawienia lampy 
pomiędzy szpitalem a cmentarzem. Zadeklarował, że po ustaleniu w którym 
miejscu możliwe jest wykonanie tego zadania, zostanie ono zrealizowane. 

4. Burmistrz poinformował, że stan techniczy bramy będzie sprawdzony i wykonane 
zostaną niezbędne prace. 

Radna K. Czerwińska: 
Zastępca Burmistrza A. Kozubaj wyjaśnił, że miała już miejsce interwencja 
pracowników urzędu u wykonawcy obowodnicy w sprawie zanieczyszczania ulicy 
Lipnowskiej, co na chwilę przyniosło skutek. Zadeklarował ponowną interwencję w tej 
kwestii. 
Radny E. Dasiukiewicz: 
1. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że kwestia trawnika przy ul. I Brygady 

zostanie sprawdzona. Dodał, że należy wyjaśnić, co jest źródłem tej sytuacji i 
przekazać sprawę do ZDW, gdyż sprzątanie tej drogi leży w gestii Rejonu Dróg 
Wojewódzkich znajdującego się w Drezdenku. 

2. Burmistrza Drezdenka zauważył, że kwestia kałuż w ulicy Ogrodowej jest sprawą 
poważną, bo wiąże się z przebudową zarówno drogi jak i odwodnienia. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 
1. Burmistrz Drezdenka po raz kolejny wyjaśnił, że aby sfinalizować kwestię 

internetu musi pojawić się komercyjny operator, który byłby zainteresowany tą 
kwestią, co jest badzo mało realne. 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zadeklarował, że projekt uchwały w/s 
podwyżki diet sołtysów zostanie podjęta podczas obrad na następnej sesji RM.  

Radny S. Dukaczewski: 
1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że jest grupa chętnych do zaangażowania się 

przy przygotowaniach do obchodów 700-lecia uzyskania praw miejskiech przez 
Drezdenko. Dodał, że w chwili obecnej nie ma możliwości określenia konkretnych 
zadań czy imprez, które będą miały miejsce, gdyż jest to kwestia do uzgodnienia. 
Wyjaśnił, że wspomniany komitet będzie musiał szybko ustalić koncepcję wraz  
z kosztami z tym związanymi. 

2. Burmistrz powiedział, że najprawdopodobniej chodzi o samochody parkowane 

przez mieszkańców pobliskich domów czy bloków. Przypomniał, że mieszkańcy 

mogą tam parkować. Wyjaśnił, że jakiś czas temu zgłaszany był problem 

parkowania samochodów na tym parkingu przez kogoś, kto nimi handluje. 

Zadeklarował, że sprawa zostanie wyjaśniona z dyrektorem hali.  

3. Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Edward Tyranowicz podzielił temat 
na wydział komunikacji, filię wydziału komunikacji względnie punkt podawczy. 
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Dodał, że jeśli chodzi o przeniesienie wydziału komunikacji to takiej opcji nie ma, 
natomiast jeśli chodzi o filię to przy jej likwidacji został zlikwidowany maszt 
niezbędny do jej pracy, którego odtworzenie wygeneruje duże koszty. Starosta 
powiedział, że najprostszym działaniem w tej sprawie jest uruchomienia punktu 
podawczego, którego działania jest rozważane. 

4. Starosta Strzelecko-Drezdenecki powiedział, że objazd dróg jest na etapie 
końcowym, planuje się stworzenie mapy dróg powiatowych, które kwalifikują się 
do natychmiastowego remontu. W związku z tym Starosta powiedział, że zostanie 
opracowany 4-letni plan przy udziale władz gminnych, sołtysów oraz 
użytkowników. 

Radny D. Krysa: 
1. Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że przerwa w pracach przy obwodnicy 

przewidziana jest w harmonogramie budowy, modernizacji dróg wojewódzkich. 
Dodał, że stale przypomina się dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich i dokłada 
wszelkich starań, aby obwodnica była budowana płynnie. 

2. Burmistrz Drezdenka przypomniał, że za porządek przy drogach wojewódzkich 
odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast rzeki i mosty należą do 
Zarządu Melioracji. 

Radny powiatowy A. Libera: 
1. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że sprawa ustawienia dodatkowej tablicy przy 

wejściu na cmentarz od ul. Mickiewicza zostanie zgłoszona do PGKiM. 
2. Burmistrz Drezdenka powiedział, że informacja wywozu nieczystości do lasu i nad 

rzekę musi zostać sprawdzona. 
3. Jeśli chodzi o oświetlenie na ul. Mickiewicza to Burmistrz powiedział, że jest to 

kwestia inwestycyjna przyznając jednocześnie, że jest tam ciąg pieszy 
pozbawiony oświetlenia. 

Radna powiatowa A. Czekajło: 
1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że w pewnym momencie została rozwiązana 

umowa z p. Osiewicz, która prowadziała zajęcia studium piosenkarskiego w CPK. 
Dodał, że rzeczywiście miały miejsca nieporozumienia związane z tą sprawą, 
jednak niedawno otrzymał wiadomość, w której jedna z uczestniczek studium 
dziękowała za rozwiązanie problemu. M. Pietruszak powiedział, że z dyrektorem 
również były prowadzone rozmowy na ten temat, który tłumaczył, że współpraca  
z p. Osiewicz nie układała się dobrze, ale jest już zatrudniona inna osoba – 
studium funkcjonuje, aby przygotowywać artystów do występów podczas imprez 
organizowanych przez Gminę, ale także aby mogły reprezetować kulturę 
drezdenecką na zewnątrz. 

2. Burmistrz Drezdenka poinformował, że dyrektor Centrum Promocji Kultury jest na 
emeryturze a umowę o pracę ma do końca 2015 roku. 

Radny powiatowy J. Kuchowicz: 
Burmistrz powiedział, że nie ma wiedzy na temat problemów technologicznych przy 
budowie obwodnicy, a jeśli są jakieś problemy to są one w gestii Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 
Ad. 8 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni wraz  
z materiałami na sesję otrzymali informację z wykonania Uchwały Rady Miejskiej  
w Drezdenku Nr XLVII/313/10 z dnia 28 stycznia 2010r. oraz Uchwały Rady Miejskiej  
w Drezdenku Nr XLVII/314/10 z dnia 28 stycznia 2010r. (pismo stanowi załącznik nr 
3 do protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag. 
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Ad. 9  

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że nad wszystkimi 
projektami uchwał radni dyskutowali na komisjach. 
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Drezdenko – druk nr 29/15 (projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 4 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 IV/29/2015 w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego 

protokołu). 

Ad.10 
Projekt uchwały w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku – 
druk nr 30/15 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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 IV/30/2015 w sprawie zmiany 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik  nr 

7 do niniejszego protokołu). 

Ad.11 
Projekt uchwały w/s przyjęcia zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 – 
druk nr 31/15 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 IV/31/2015 w sprawie przyjęcia 

zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 (uchwała stanowi załącznik  nr 9 

do niniejszego protokołu). 

Ad. 12 

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 32/15 (projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 10 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 IV/32/2015 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 11 do niniejszego protokołu). 

Ad.13   

Projekt uchwały w/s zmiany Statutu Gminy Drezdenko – druk nr 33/15 (projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 12 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 IV/33/2015 w sprawie zmiany 
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Statutu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego 

protokołu). 

Ad.14 

Projekt uchwały w/s zmiany do uchwały nr XXX/247/09 Rady Miejskiej  w Drezdenku 

z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania   

i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko – druk nr 34/15 (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 IV/34/2015 w sprawie zmiany 

do uchwały nr XXX/247/09 Rady Miejskiej  w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku 

mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 15 do 

niniejszego protokołu). 

Ad.15 
Projekt uchwały w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym w   formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko – druk nr 35/15 (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 IV/35/2015 w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w   formie 

stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego 

protokołu). 

Ad. 16 

Projekt uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki – druk nr 36/15 (projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał Uchwałę Nr 8/2015 składu 

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 

2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy 

Drezdenko. 

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

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr IV/36/2015 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki (uchwała stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu). 

Ad.17 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok – 

druk nr 37/15 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag.  

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7594,uchwala-nr-iii-26-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-drezdenko-na-2014-rok.pdf
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Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr IV/37/2015 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok (uchwała stanowi załącznik  

nr 21 do niniejszego protokołu). 

Ad.18 

Mieszkaniec Drezdenka Ł. Kołwzan zapytał: 

1. Na jaki cel zaciągana jest pożyczką, co do której Rada Miejska podjęła uchwałę? 

2. Na jakim etapie jest obecnie remont ul. Podgórnej? 

3. Ł. Kołwzan zaprosił Burmistrza Drezdenka na przejażdżkę a także pieszą 
wędrówkę po „Radowie” aż do samego lasu. 
4. Ł. Kołwzan zapytał co wydarzyło się od poprzedniej kadencji, kiedy to mieszkańcy 
mogli zadawać pytania w punkcie sesji: „Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów”  
a teraz udzielany jest im głos w punkcie „Wolne wnioski”. Zauważył, że mandat radni 
otrzymują dzięki społeczeństwu i zapytał, kto ma w jego imieniu zadać pytanie skoro 
radnego z jego okręgu nie ma na sesji. Wniósł o zezwolenie na zadawanie pytań 
przez mieszkańców, gdyż w tym celu przychodzą oni na sesję Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał i podkreślił, że punkt 
nazywa się „Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów”. Dodał, że fakt iż na 
dzisiejszym posiedzeniu nieobecny jest radny K. Chyba nie stoi na przeszkodzie, aby 
przekazał on wszelkie pytania i informacje swoich wyborców na następnej sesji, na 
komisjach bądź udał się do Burmistrza celem przekazania indywidualnych wniosków 
lub zapytań. Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że rola radnego polega na 
reprezentowaniu wyborców nie tylko na sesji i komisjach. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wyjaśnił, że wszystkie podjęte na 
dzisiejszej sesji uchwały niebawem opublikowane zostaną w całości łącznie 
 z uzasadnieniem w Biluetynie Informacji Publicznej. Przewodniczący zauważył, że 
jeśli chodzi o zaproszenie Burmistrza na ul. Podgórną, to zapewne bywa on tam 
niejednokrotnie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku poinformował o wszystkich pismach 
wychodzących i przychodzących do Urzedu Miejskiego i do wiadomości Biura Rady. 
Ad. 19 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  

i IV sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 
          
 
          /-/  Adam Kołwzan 

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7594,uchwala-nr-iii-26-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-drezdenko-na-2014-rok.pdf
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,7594,uchwala-nr-iii-26-2014-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-30-grudnia-2014-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-drezdenko-na-2014-rok.pdf

