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

z dnia 11 marca 2015 roku 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia V sesji Rady Miejskiej 

w Drezdenku. Powitał Kierownika Rejonu Kłodawa Zarządu Dróg Wojewódzkich 

 w Zielonej Górze Zofię Kajder, Kierownika Obwodu Drogowego Drezdenko 

Włodzimierza Buzalskiego, przybyłych na sesję gości, radną powiatową A. Czekajło, 

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 14 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 złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegającym na zamianie 

kolejności punktów 3 z 4. 

Rada Miejska, w obecności 13 jednogłośnie przyjęła zmianę do porządku obrad. 

 
Ad. 4 
Przewodniczący Rady Miejskiej tytułem wyjaśnienia poinformował, że na dzisiejszą 

sesję zapraszał Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich H. Napierałę, z którym 

uzgadniał termin i godzinę spotkania jednak z niewiadomych mu przyczyn dyrektora 

na dzisiejszej sesji nie ma. Poprosił jednocześnie obecnych o łagodne potraktowanie 

Kierownika Rejonu Kłodawa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zofię 

Kajder. 

Radni Rady Miejskiej w Drezdenku poruszyli szereg nurtujących mieszkańców 

tematów związanych z drogami wojewódzkimi biegnącymi przez Drezdenko. Dotyczyły 

one m.in. sygnalizacji świetlnych, chodników przy drogach wojewódzkich, budowy 

ścieżek rowerowych. Szczególnym problemem podjętym przez radnych był stan 

techniczny ulic Marszałkowskiej, Niepodległości, Pierwszej Brygady, Piłsuskiego, 

Dworcowej oraz dróg nr 181 Drezdenko-Czarnków, nr 161 Drezdenko-Międzychód, nr 

174 Drezdenko-Krzyż. 

Kierownik Rejonu Kłodawa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zofia Kajder 

poinformowała, że jeśli chodzi o drogi wojewódzkie to może wypowiadać się tylko  

w kwestii bieżącego utrzymania, bo to jest zadaniem Rejonu Kłodawa. 

Usprawiedliwiając stan dróg wojewódzkich Z. Kajder powiedziała, że ogromne środki 

przeznaczane są na budowę obwodnicy. Zadeklarowała, że w miarę swoich 

możliwości postara się rozwiązać problemy zgłaszane przez radnych a także przekaże 

wszystkie sugestie do Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
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Na salę wszedł radny H. Majzlik. 

 
Ad.3  
Kierownik filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku Arleta Jackowska przedstawiła 

informację na temat środków, które otrzymane zostaną z ministerstwa na aktywizację 

zawodową osób bezrobotnych i pomoc pracodawcom na utworzenie nowych miejsc 

pracy. Poinformowała, że w 2015 roku PUP otrzyma środki na podobnym poziomie jak 

w roku ubiegłym, mianowicie z Funduszu Pracy 4,5 mln. zł., z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 3,5 mln. zł. w tym 2 mln. zł. dla młodzieży do 25 roku życia oraz 1,5 mln. 

zł. dla osób długotrwale bezrobotnych. Kierownik filii dodała, że Państwowy Fundusz 

Osób Niepełnosprawnych przekaże do PUP w br. ok. 100 tys. zł., co jest kwotą 

trzykrotnie mniejszą niż w roku ubiegłym. A. Jackowska wyjaśniła, że środki finansowe 

pochodzące z Unii Europejskiej zostaną uruchomione w maju br., gdyż 16 marca 

będzie można złożyć wniosek o finansowanie a odpowiedź zostanie dostarczona  

w połowie kwietnia. Kierownik filii poinformowała, że 16 kwietnia 2015r. o godz. 12:00 

w Ratuszu odbędzie się spotkanie, na które zaproszeni zostaną pracodawcy  

z lokalnego rynku pracy, a podczas którego udzielone zostaną szczegółowe informacje 

na temat nowych form pomocy skierowne do pracodawców i bezrobotnych. 

Uzupełniając wypowiedź Kierownika filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że radni otrzymali wraz  

z materiałami na sesję informację o stanie bezrobocia w mieście i gminie Drezdenko 

(materiał stanowi załacznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Radny D. Krysa zapytał o przyczyny bezrobocia na terenie Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego. 

Kierownik filii PUP w Drezdenku powiedziała, że Powiat Strzelecko-Drezdenecki 

znajduje się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, jest zagrożony bezrobociem 

strukturalnym mówiącym, że kadra zarejestrowana w UP jest niedopasowana do 

potrzeb pracodawców zgłaszających oferty pracy. Dodała, że w chwili obecnej stopa 

bezrobocia na terenie powiatu wynosi 20,5% - 3700 zarejestrowanych osób 

bezrobotnych, natomiast w gminie Drezdenko 1240 osób, w mieście 730 osób.  

A. Jackowska poinformowała, że 60% osób zarejestrowanych w PUP to osoby 

długotrwale bezrobotne czyli widnieją w rejestrze powyżej 1 roku biorąc pod uwagę 

ostatnie dwa lata. Kierownik PUP powiedziała, że na lokalnym rynku pracy za mało 

jest firm, które mogłyby zatrudnić osoby be.zrobotne. Dodała, że wśród 

zarejestrowanych bezrobotnych w PUP jest bardzo dużo osób, które są 

zarejestrowane tylko po to by korzystać ze składki zdrowotnej czyli korzystać  

z darmowej opieki lekarskiej. 

 

Ad.5 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

W imieniu swoim i sołtysów gminy Drezdenko kadencji 2011-2015 podziękowała 

burmistrzom, Radzie Miejskiej oraz pracownikom Urzędu za współpracę. Wyraziła 

nadzieję, że w nowej kadencji współpraca będzie układała się równie pomyślnie. 
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Sekretarz Gminy B. Rerus: 

Na prośbę Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego przekazał informację w sprawie dróg: 

1) trwają rozmowy z Nadleśnictwem Karwin w sprawie przejęcia drogi od Rąpina do 

Ośrodka Rehabilitacyjnego w Gościmiu; 

2) droga Sowia Góra- Gościm jest na etapie realizacji projektu. 

Radny M. Czekajło: 

1. Zauważył, że śmieci w okolicy dworca PKP zostały posprzątane, ale zwrócił uwagę, 

że niezbędne jest postawienie tam pojemników na odpady. Poprosił jednocześnie 

o przycięcie gałęzi drzew rosnących w pobliżu parkingu PKP. 

2. Zwrócił uwagę, że przy ul. Osiedla Leśnego w stronę Nadleśnictwa Smolarz rosną 

duże krzaki utudniające dobrą widoczność. 

3. Poinformował, że pracownik tut. Urzędu przekazał p. Czoszyk informację, że ul. 

Słoneczna od ul. Pułaskiego i Piłsudskiego nie zostanie wyremontowana. Poprosił 

o wyjaśnienie. 

Radna M. Kruk w imieniu mieszkańców i przedstawicieli sześciu zakładów pracy przy 

ul. Al. Piastów i ul. Poniatowskiego zwróciła się z pytaniem jak daleko jest realizacja 

przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy tych ulic, chodników, 

kanalizacji burzowej oraz oświetlenia na odcinku od ul. Żeromskiego do boiska przy 

Gimnazjum nr 1. Dodała, że mieszkańcy otrzymali informację, że w budżecie gminy 

zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Poprosiła  

o włączenie do tego projektu przebudowy przynależnych ulic – Kasztelańska i Chełm 

Drezdenecki. Poinformowała, że mieszkańcy ul. Chełm Drezdenecki mają bardzo 

utrudniony dojazd do własnych posesji ze względu na fakt, że droga jest  

w bardzo złym stanie technicznym. 

Radny M. Suchecki: 

1. Zwrócił uwagę, że przy Szkole Podstawowej w Grotowie nie ma przystanku 

autobusowego a część dzieci czeka na autobus, aby dojechać do gimnazjum. 

Jednocześnie zauważył, że przed samą szkołą nie ma oświetlenia. 

2. Zwrócił uwagę, że przystanek autobusowy w Rąpinie przy drodze wojewódzkiej nr 

160, umieszczony na prywatnej posesji, nie jest oświetlony. 

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.  

Radny D. Paluszkiewicz: 

1. Zwrócił się z prośbą o wycięcie pozostałego po wycince jednego, suchego drzewa 

w parku przy sali wiejskiej w Drawinach. 

2. Zwrócił się z prośbą o wycięcie martwej topoli rosnącej przy drodze gminnej od 

drogi wojewódzkiej w kierunku Krzyża. 

3. Zapytał czy jest szansa na udostępnienie wody w sali wiejskiej w Zagórzu oraz 

uruchomienie pieca. 

Radny D. Krysa zapytał kiedy można spodziewać się projektu na zagospodarowanie 

terenu po basenie. 
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Radny W. Zarzyński w związku z projektem na wykonanie oświetlenia na ul. 

Niegosławskiej zapytał kiedy można spodziewać się prac inwestycyjnych 

Radny E. Dasiukiewicz wrócił do tematu ulicy Ogrodowej – stwierdził, że zaistniała 

sytuacja (kałuże na drodze) ma miejsce ze względu na to, że zostały zasypane korytka, 

przez co woda nie może odpowiednio odpłynąć. 

Radny K. Jaśków: 

1.  Zwrócił uwagę na konieczność zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów 

(przycinanie drzew). Dodał, że przy Szkole Podstawowej nr 1 suche gałęzie drzewa 

stwarzają niebezpieczeństwo. 

2. Zauważył, że warto byłoby upiększyć Drezdenko poprzez posadzenie drzew np. 

wierzby płaczącej. 

Radny W. Kupczak wrócił do tematu naprawy w ramach gwarancji ul. Szkolnej  

w Trzebiczu. Poinformował, że owszem firma wykonała prace, ale na tej samej 

zasadzie co poprzednio, co mija się z celem. Zaproponował, po konsultacjach  

z ekspertami, w tej dziedzinie, aby wypełnić ubytki czarnym grysikiem. 

Sołtys Zagórza S. Teresiak: 

1. Z okazji dnia sołtysa złożyła wszystkim sołtysom życzenia. 

2. Zapytała czy istnieje szansa na inwestycję na plaży w Zagórzu, aby wyglądała 

podobnie jak ta w Lubiewie. 

 

Ad. 6 

Radny M. Czekajło: 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że aby mógł zostać ustawiony kosz 

na śmieci a gałęzie przycięte należy się zwrócić do PKP, co zostanie uczynione. 

2. Z-ca Burmistrza zadeklarował, że krzaki rosnące przy drodze gminnej od Osiedla 

Leśnego w stronę Smolarza zostaną przycięte w ramach prac pielęgnacyjnych, 

natomiast w sprawie przycięcia krzaków w części tej drogi należącej do 

Nadleśnictwa Smolarz wystosowane zostanie pismo do Nadleśnictwa. 

3. A.Kozubaj poinformował, że odcinek ul. Słonecznej pomiędzy ul. Piłsudskiego a 

Poznańską nie został ujety w dokumentacji na przebudowę tej drogi. 

Radny M. Suchecki: 

1. A. Kozubaj powiedział, że jeśli chodzi o oświetlenie to być może w ramach środków 

budżetowych na oświetlenie uda się postawić punkt świetlny. Zastępca Burmistrza 

powiedział, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Grotowie nigdy nie zgłaszała 

problemu przystanku, natomiast jeśli jest taka potrzeba to oczywiście trzeba się 

będzie nad problemem pochylić w nowym roku szkolnym. 

2. Z-ca Burmistrza stwierdził, że jeśli w bliskiej odległości postawiony jest czynny słup 

energetyczny to nie będzie większego problemu z powieszeniem tam oprawy 

świetlnej. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

1. Zastępca Burmistrza poinformował, że jest już pozwolenie na ścięcie suchego 

drzewa w parku przy sali wiejskiej. 

2. Z-ca zadeklarował, że pracownicy odpowiedniego referatu tut. urzędu wystąpią do 

starostwa z prośbą o zgodę na wycinkę topoli, o której mówi radny. 
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3. A. Kozubaj zadeklarował, że montaż pieca w sali wiejskiej w Zagórzu zostanie 

wykonany do połowy roku, natomiast jeśli chodzi o wodę to pojawia się problem 

sporych środków finansowych na wybicie nowej studni, co jest dość kosztowną 

inwestycją ze względu na wysoko położony teren. Zadeklarował jednak po 

zapoznaniu się z tematem odpowiedź na piśmie. 

Radny D. Krysa: 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że planuje się przygotowanie koncepcji 

zagospodarowania terenu po basenie. Dodał, że następnym etapem będzie 

wykonanie dokumentacji na to, co zawarte zostanie w tej koncepcji. Powiedział, że od 

sytuacji finansowej zależy moment, w którym będzie można zadanie wykonać. 

Korzystając z okazji poinformował, że przed gminą stoi zadanie pt: ”Modernizacja 

oczyszczalni” którą trzeba wykonać w tym roku (koszt nie mniejszy niż 3,5 mln. zł.), 

gdyż w przeciwnym razie począwszy od 1 stycznia 2016 roku nakładane zostaną 

wysokie kary. Dodał, że ponadto najpóźniej w przyszłym roku konieczne jest 

wybudowanie zbiornika retencyjnego, którego koszt wyniesie ponad 2 mln. zł.  

Podsumowując powiedział, że od kosztu priorytetowej oczyszczalni zależy czy 

jakiekolwiek inwestycje zaplanowane w projekcie budżetu zostaną utrzymane. Dodał, 

że kolejnym priorytetowym zadaniem dla gminy jest uzbrojenie terenu pod strefę 

przemysłową. 

Radna M. Kruk: 

Zastępca Burmistrza poinformował, że odpowiedzią na pytanie jest to, co wcześniej 

powiedział na temat tegorocznych inwestycji. Dodał, że od wyniku prac nad 

oczyszczalnią zależy czy cokolwiek zostanie zrobione na terenie o którym wspomniała 

radna. 

Radny W. Zarzyński: 

A.Kozubaj powiedział, że gmina posiada dokumentację na to zadanie z której wynika, 

że jego koszt wynosi ok. 100 tys. zł. Dodał, że w budżecie na oświetlenie drogowe 

zabezpieczonych zostało 30 tys. zł. (plus 90 tys., które po przyjęciu przez radę zostanie 

dołożone) w związku z czym przynajmniej częściowo zadanie na ul. Niegosławskiej 

powinno zostać zrealizowane. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

Zastępca Burmistrza powiedział, że nie jest to problem tylko wspomnianych przez 

radnego „korytek”, ale przyglądając się temu odcinkowi od skrzyżowania z ul. 

Pomorską w stronę mostu można zaobserwować potężne zaniżenia. Dodał, że aby 

rozwiązać problem należałobyby przeprowadzić dużą inwetycję polegającą na 

wyrównaniu tej drogi oraz wybudowaniu kanalizacji burzowej. Dodał, że sprawa 

zostanie rozpoznana, tak aby doraźnie rozwiązać problem. 

Radny K. Jaśków: 

1. Z-ca Burmistrza poinformował, że drzewo przy Szkole Podstawowej nr 1 zostanie 

ścięte w najbliższą sobotę. 

2. Powiedział, że nasadzenia wierzb płaczących są możliwe. 

Radny W. Kupczak: 

Z-ca powiedział, iż z doświadczenia wynika, że takiego rodzaju nawierzchni nie ma 

sensu wykonywać. Dodał, że jeżeli jakikolwiek projektant zaproponuje przekładanie 
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„kocich łbów” zostanie mu podziękowane za tego typu projekt, natomiast jeżeli 

konserwator nie zgodzi się na inną nawierzchnię to nie będzie sensu zaczynać 

inwestycji. Dodał, że nawierzchnia w Trzebiczu została wykonana zgodnie  

z projektem a obecne problemy będą naprawiane przez wykonawcę w ramach robót 

gwarancyjnych. W sprawie propozycji radnego zadeklarował odpowiedź pisemną. 

Radna powiatowa A. Czekajło: 

Zastępca Burmistrza przypomniał kwestię dotyczącą tegorocznych inwestycji. Dodał, 

że dokumentacja w tym roku zostanie wykonana a po zakończeniu alokacji środków 

unijnych zostanie złożony wniosek z nadzieją na dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Dodał, że przy plaży planowane jest uporządkowanie terenu oraz 

położenie podobnego pomostu jak w Lubiewie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że nad wszystkimi projektami 
uchwał radni dyskutowali na komisjach. 
Projekt uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko – druk nr 38/15 

(projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/38/2015 w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 5 do 

niniejszego protokołu). 

 
Ad.8 
Projekt uchwały w/s lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów 

potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Drezdenko – druk nr 39/15 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/39/2015 w sprawie lokalnych 

kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich 

spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

 
Ad.9 
Projekt uchwały w/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki – druk nr 40/15 (uchwały stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/40/2015 w sprawie wyrażenia 
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zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

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

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu 

Celowego Związku Gmin SGO5 – druk nr 41/15 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 

10 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/41/2015 w sprawie  uchylenia 

uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 

(uchwała stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.11   

Projekt uchwały w/s przyjęcia zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 –

druk nr 42/15 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/42/2015 w sprawie przyjęcia 

zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 (uchwała stanowi załącznik  nr 13 

do niniejszego protokołu). 

 
Ad.12 
Projekt uchwały w/s ustalenia diet sołtysów – druk nr 43/15 (projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/43/2015 w sprawie ustalenia 

diet sołtysów (uchwała stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

 
Ad.13 
Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania – druk nr 44/15 

(projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 
Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/44/2015 w sprawie utworzenia 

odrębnego obwodu głosowania (uchwała stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w/s wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko” – druk nr 45/15 (projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag.  
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Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/45/2015 w sprawie wyrażenia 

woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko” (uchwała stanowi załącznik  nr 19 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad.15 

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

nr 46/15 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/46/2015 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok (uchwała stanowi załącznik  nr 

21 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 

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

lata 2015 – 2021 - druk nr 47/15 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do 

niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag.   
Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/47/2015 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2015 – 2021 (uchwała 

stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Burmistrza Drezdenka 

– druk nr 48/15 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag.   
Rada Miejska, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr V/48/2015 w sprawie 

rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Burmistrza Drezdenka (uchwała 

stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.18 

Przewodniczący Rady Miejskiej wstępnie zaproponował w uzgodnieniu z Burmistrzem 

Drezdenka, aby kolejna sesja Rady Miejskiej w Drezdenku odbyła się 22 kwietnia 

2015r. o godz. 15:00.  

Przypomniał jednocześnie o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń 

majatkowych za rok 2014. 

 

 

 

 

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
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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Ad. 19 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i V sesję 

Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 
          
 
          /-/  Adam Kołwzan 


