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

z dnia 22 kwietnia 2015 roku 
 

Obrady rozpoczęto 22 kwietnia 2015 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:09 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

1. Karol Chyba 

2. Michał Czekajło  

3. Katarzyna Czerwińska  

4. Edward Dasiukiewicz  

5. Sebastian Dukaczewski  

6. Krzysztof Jaśków  

7. Adam Kołwzan  

8. Mariola Kruk  

9. Dariusz Krysa  

10. Waldemar Kupczak  

11. Henryk Majzlik  

12. Dariusz Paluszkiewicz  

13. Krzysztof Siuda  

14. Mariusz Suchecki  

15. Włodzimierz Zarzyński 

Ad. 1  

Otwarcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia VI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał przybyłych na sesję gości, Burmistrza Drezdenka 

M. Pietruszaka,  Sekretarza Gminy B. Rerusa,  Skarbnika Gminy A. Lachowicz (lista 

obecności stanowi załącznik nr 1b do protokołu), gościa specjalnego Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich mł. bryg. 

Andrzeja Caceka   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 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska 

może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że dzisiejsza sesja jest pierwszą 

obsługiwaną za pomocą urządzeń elektronicznych (tabletów) i aplikacji E-sesja. 

Przeprosił jednocześnie za wszelkie niedociągnięcia wynikające z tego tytułu. 
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Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich  

mł. bryg. Andrzej Cacek wyjaśnił, że przybył na sesję Rady Miejskiej z prezentem. 

Dodał, że jako powiat otrzymaliśmy niezbędnego do pracy strażaka fantoma  

z kompletem rurek ustno-gardlanych do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wyjaśniając powody wyboru miejsca przekazania fantoma komendant wyjaśnił, że 

współpraca z Drezdenkiem układa się bardzo pomyślnie, a ostatnie miesiące były 

bardzo pracowite ze względu na starania wprowadzenia czwartej jednostki z Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego (Trzebicza) do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. Poinformował jednocześnie, że otrzymał pisemne zapewnienie od 

Komendanta Wojewódzkiego, że Trzebicz jako jedna z dwóch jednostek z naszej 

części województwa lubuskiego ma ogromne szanse na pozytwną decyzję w tej 

sprawie. 

 

Ad. 3   

Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

materiały dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie (materiał stanowi 

załacznik nr 3 do niniejszego protokołu), a także temat był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia 2015r.  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 4   

Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego w gminie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

materiały (stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) na temat 

bezpieczeństwa publicznego w gminie.  

Radna M. Kruk zwróciła uwagę na sprawę dróg jednokierunkowych. W związku  

z nieobecnością Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku poprosiła o pisemne 

przekazanie informacji dotyczącej notorycznego łamania przepisów odnośnie dróg 

jednokierunkowych, na których samochody mogą zatrzymywać się tylko po jednej 

stronie. 

W imieniu mieszkańców Alei Piastów zwróciła uwagę na uciążliwość stawiania tirów 

na tej ulicy. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Ad. 5   

Informacja dotycząca działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

materiały dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku (stanowią 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 6   

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

1) Radna Mariola Kruk, 

2) Radny Krzysztof Jaśków, 

3) Radny Dariusz Krysa, 

4) Radny Dariusz Paluszkiewicz, 

5) Radny Mariusz Suchecki, 

6) Radny Sebastian Dukaczewski, 

7) Radny Waldemar Kupczak, 

8) Radny Michał Czekajło, 

9) Radny Włodzimierz Zarzyński, 

10) Sołtys Lubiatowa D. Saj, 

11) Radny Karol Chyba, 

12) Radny Edward Dasiukiewicz.  

 

Radna Mariola Kruk: 

1. Zapytała jak przedstawia się sprawa ogłoszenia przetargu na dokumentację 

inwestycji  dotyczącej przebudowy ulic Aleja Piastów i Poniatowskiego.  

W przypadku braku środków finansowych na realizację tego zadania poprosiła  

o skierowanie pisma informującego mieszkańców tego terenu o zaistniałej 

sytuacji. 

2. Poprosiła o ustawienie 3-5 lamp na ulicy Aleja Piastów od strony ul. Żeromskiego. 

3. Zapytała jak wygląda sprawa remontu wieży cisnień. 

Radny Krzysztof Jaśków zauważył, że mimo łagodnej tegorocznej zimy,  

drogi na terenie gminy Drezdenko są w takim samym stanie (pełne dziur) jak  

w po ostrych zimach. Powiedział, że obecnie drogi powinny być już w trakcie 

remontów czy napraw. Poprosił o przypomnienie tematu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich. 

Radny Dariusz Krysa: 
1. Zapytał dlaczego festyn wiosenny odbywać się będzie 30 kwietnia (czwartek)  

a nie np. 1 czy 2 maja. Zauważył, że wiele zakładów pracy w tym dniu normalnie 

pracuje, przedsiębiorcy również pracują tego dnia do późna. 

2. Zapytał kiedy rozpoczną się prace związane z remontami dróg gminych. 

3. Zapytał czy urządzenia, na których bawią się dzieci w Parku Kultur Świata są 

przeglądane pod względem bezpieczeństwa. 
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Radny Dariusz Paluszkiewicz zapytał o kwestię zamontowania pieca grzewczego  

w sali wiejskiej w Zagórzu. 

Radny Mariusz Suchecki: 
1. Poprosił o wystąpienie do Starosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  

w sprawie konieczności ustawienia znaku informującego, że jest to teren 

zabudowany przy drodze powiatowej przebiegającej przez Rąpin – od drogi 

wojewódzkiej 160 w kierunku Lubiatowa. 

2. Przypomniał wypowiedź Kierownika Rejonu Kłodawa Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Zielonej Górze Zofii Kajder, która mówiła, że teraz jest dobry 

czas, aby monitować o wybudowanie ścieżki rowerowej z Drezdenka w kierunku 

Międzychodu. 

Radny Sebastian Dukaczewski: 

1. Zapytał czy w ramach koncepcji zagospodarowania terenu po basenie 

przewidziana jest budowa kortów tenisowych. 

2. Zapytał kiedy rozpoczną się prace związane z czyszczeniem miniatur i ławek  

w Parku Kultur Świata. 

Radny Waldemar Kupczak: 

1. Zapytał czy byłaby możliwość wywarcia większego wpływu na firmę, która 

wykonała drogę w Trzebiczu przy ul. Szkolnej w zakresie umowy pogwarancyjnej. 

2. Zapytał kiedy zostanie wykonany drugi chodnik przy ul. Kolejowej w Trzebiczu. 

Radny Michał Czekajło: 

1. Poinformował, że mieszkańcy proszą o ustawienie kilku ławek w parku pomiędzy 

kościołem a Szkołą Podstawową Nr 1 im. J. Korczaka. 

2. Poinformował, że studzienka umieszczona w powierzchni ulicy Pierwszej Brygady 

na skrzyżowaniu z ul. Piotra Skargi jest tak zapadnięta, że w najbliższym czasie 

wpadnie do środka. 

Radny Włodzimierz Zarzyński zauważył, że drogowcy urządzają sobie kpiny, 

ponieważ w drodze przez Niegosław każda studzienka jest zapadnięta. Poprosił  

o interwencję w tej sprawie. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj nawiązała do objazdu dróg powiatowych zorganizowanego 

przez Starostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, które miało miejsce przy udziale 

radnych i sołtysów z gminy Drezdenko. Zauważyła, że od tej pory nic w tym temacie 

nie wiadomo, sołtysi nie otrzymali żadnej informacji w sprawie wniosków z objazdu. 

Poprosiła o skierowanie pisma w tej kwestii do starostwa. 

Radny Karol Chyba zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej  

o ponowną próbę zaproszenia na sesję dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  

H. Napierałę. 

Radny Edward Dasiukiewicz 

1. Zapytał o rezulat przebiegu rozmowy Burmistrza Drezdenka z p. Marszałek 

Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak w sprawie obwodnicy Drezdenka. 

2. Zapytał kiedy zostanie uruchomiona toaleta miejska w Parku Kultur Świata. 
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Ad. 7  
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 
 i sołtysów Gminy Drezdenko. 
Radna M. Kruk: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak przedstawił odpowiedź na interpelację radnej  

M. Kruk w szerszym kontekście, ze względu na fakt, że wiąże się ona także z innymi 

inerpelacjami zgłoszonymi na dzisiejszej sesji. Powiedział, że związek ten to 

konieczność zaiwestowania dużych pieniędzy (ok. 3,5 mln. zł.) w modernizację 

oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami unijnymi. Dodał, że inwestycja ta musi 

być przeprowadzona w tym roku ze względu na fakt, że od przyszłego roku będą 

naliczane ogromne kary. Burmistrz poinformował, że dodatkową kwestią była 

konieczność dołożenia środków do uzbrojenia strefy przemysłowej. 

M. Pietruszak powiedział, że w związku z powyższym kolejne inwestycję muszą 

zostać odłożone w czasie. 

Radny K. Jaśków: 

Burmistrz Drezdenka potwierdził, że rzeczywiście można odnieść wrażenie, że żadne 

prace przy remontach dróg nie zostały poczynione z tego względu, że naprawy 

dopiero teraz się rozpoczęły. Dodał, że Kierownik Referatu Dróg  

K. Peszel dysponuje harmonogramem zaplanowanych prac zakresie dróg gminnych. 

Zadeklarował, że w zakresie dróg wojewódzkich interpelacja zostanie przekazana do 

ZDW. 

Radny D. Krysa: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że tegoroczny festyn wiosenny odbędzie się  

30 kwietnia ze względu na wolne terminy występujacych wykonawców. 

2. Burmistrz Drezdenka poinformował, że Kierownik Referatu Dróg K. Peszel 

dysponuje harmonogramem zaplanowanych prac zakresie dróg gminnych. 

3. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że przeglądy urządzeń  

w Parku Kultur Świata pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności 

dokonywane są na bieżąco. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska D. Nowak 

poinformowała, że problem w tej sprawie polegał na znalezieniu wykonawcy, ale  

w tej chwili trwają już rozmowy z przedstawicielem firmy, która sporządzi kosztorys  

i po zawarciu umowy wykonawca przystąpi do realizacji zadania. Dodała, że 

przewidywany termin realizacji to miesiąc maj br. D. Nowak poinformowała, że w sali 

wiejskiej w Zagórzu planowane jest także zamontowanie klimatyzacji. 

Radny M. Suchecki: 

1. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że w sprawie drogi powiatowej zostanie 

skierowane pismo do Starostwa Powiatowego. 

2. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że w sprawie ścieżki rowerowej zostanie 

skierowany monit do ZDW. 
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Radny S. Dukaczewski: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że korty tenisowe jak najbardziej przydałyby się, 

zastanowienia wymaga kwestia usytuowania tego typu obiektu, organizacji 

przestrzeni. 

2. Kierownik Centrum Integracji Społecznej R. Frost poinformował, że prace 

konserwujące repliki w Parku Kultur Świata rozpoczną się na przełomie kwietnia 

 i maja br. Dodał, że ławki również zostaną odnowione po zakończeniu prac 

zwiazanych z nasadzeniami. 

Radny W. Kupczak: 

1. Burmistrz Drezdenka potwierdził, że rzeczywiście temat tej drogi powraca. 

Poinformował, że dołożone zostaną wszelkie starania, aby prace te zostały 

przeprowadzone w sposób skuteczny. 

2. M. Pietruszak poinformował, że dokumentacja na chodnik jest gotowa, natomiast 

z pracami trzeba się wstrzymać ze względu na konieczność modernizacji 

oczyszczalni i strefę. 

Radny M. Czekajło: 

1. Burmistrz Drezdenka potwierdził potrzebę zamontowania ławek w ciągu 

komunikacyjno-spacerowym parku pomiędzy kościołem a Szkołą Podstawową Nr 

1 im. J. Korczaka. 

2. W kwestii studzienki Burmistrz poinformował, że należy sprawdzić kwestię pod 

względem właściwości, gdyż sprawa będzie należała do PGKiM-u lub Zarządu 

Dróg Wojwódzkich. 

Radny W. Zarzyński: 
Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że w sprawie studzienek ponownie zostanie 

skierowany monit do ZDW. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że w sprawie poruszonej przez D. Saj zostanie 

skierowane pismo do starostwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi również sołtysom. 

Radny K. Chyba: 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zadeklarował, że zaproszenie zostanie 

ponowione, przyznając jednocześnie, że wątpliwą jest wizyta dyrektora H. Napierały 

na sesji w Drezdenku. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że w ostatnim czasie dwukrotnie rozmawiał  

z Marszałek E. Polak na temat obwodnicy. Dodał, że dowiedział się, że nie będzie 

planowanej przerwy przy budowie obwodnicy i od 2016 roku prace będą 

kontynuowane. 

2. Kierownik Centrum Integracji Społecznej R. Frost poinformował, że zgodnie  

z tradycją kontener sanitarny zostanie otwary 1 maja br. i będzie fnkcjonował od 

godz. 10 do 18. 
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Ad. 8   

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren 

położony w obrębie Drezdenko - druk nr 49/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony 

w obrębie Drezdenko - druk nr 49/15 (projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/49/2015  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren 

położony w obrębie Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 9   

Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drezdenko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 

110kV - druk nr 50/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drezdenko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV - druk 

nr 50/15 (projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/50/2015  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drezdenko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV 

(uchwała stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10   

Projekt uchwały w/s nadania nazwy osiedlu w miejscowości Gościm - druk nr 

51/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 
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Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy osiedlu w miejscowości Gościm - druk nr 51/15 

(projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 Wyniki głosowania: 

Za: 7, przeciw: 4, wstrzymało się: 4, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/51/2015  

w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Gościm (uchwała stanowi 

załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11  

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 52/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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 52/15 (projekt stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 
Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 
Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/52/2015  
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 13 do 
niniejszego protokołu). 
 
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających 
ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez gminę Drezdenko - druk 
nr 53/15.  
Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w 

przedszkolach prowadzonych przez gminę Drezdenko - druk nr 53/15 (projekt 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

 Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 
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Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/53/2015  

w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie  

w przedszkolach prowadzonych przez gminę Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Drezdenko na okres od 01 

czerwca 2015r. do 31 maja 2016r. - druk nr 54/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Drezdenko na okres od 01 czerwca 2015r. 

do 31 maja 2016r. - druk nr 54/15 (projekt stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 7, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/54/2015  

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Drezdenko na okres od 01 czerwca 

2015r. do 31 maja 2016r. (uchwała stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego 

protokołu). 

 
Ad. 14 
Projekt uchwały w/s ustalenia dopłat do cen za 1m3 dostarczanej wody i 1m3 

odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 55/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 
Projekt uchwały w/s ustalenia dopłat do cen za 1m3 dostarczanej wody i 1m3 

odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Drezdenko - 

druk nr 55/15 (projekt stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 4, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/55/2015  

w sprawie ustalenia dopłat do cen za 1m3 dostarczanej wody i 1m3 

odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy 

Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 15 
Projekt uchwały w/s regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie gminy Drezenko - druk nr 56/15. 
Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 
Projekt uchwały w/s regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie gminy Drezenko - druk nr 56/15 (projekt stanowi 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 
Wyniki głosowania: 
Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0. 
Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/56/2015  

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie gminy Drezenko (uchwała stanowi załącznik  nr 21 do 

niniejszego protokołu). 

 
Ad. 16 
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej  
w Drezdenku w sprawie przystąpienia Gminy Drezdenko do tworzonego 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Pojezierze Dobiegniewskie 
- druk nr 57/15. 
Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Drezdenku  

w sprawie przystąpienia Gminy Drezdenko do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka pod nazwą Pojezierze Dobiegniewskie - druk nr 57/15 wraz  

z poprawką wprowadzoną na wspólnym posiedzeniu komisji (projekt stanowi 

załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 
Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/57/2015  

w sprawie przystąpienia Gminy Drezdenko do tworzonego Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Pojezierze Dobiegniewskie wraz  

z poprawką (uchwała stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 17 
Projekt uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 

Sołeckiej sołectwa Czartowo - druk nr 58/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

sołectwa Czartowo - druk nr 58/15 (projekt stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu).  

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/58/2015  

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

sołectwa Czartowo (uchwała stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 18 

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

- druk nr 59/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

druk nr 59/15 wraz z poprawką wprowadzoną na wspólnym posiedzeniu komisji 

(projekt stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/59/2015  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok wraz  

z poprawką (uchwała stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 19 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2015-2021 - druk nr 60/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

lata 2015-2021 - druk nr 60/15 wraz z poprawką wprowadzoną na wspólnym 

posiedzeniu komisji (projekt stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).  

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/60/2015  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2015-2021 wraz z poprawką (uchwała stanowi załącznik  nr 29 do niniejszego 

protokołu). 
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Ad. 20 

Projekt uchwały w/s ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Kosin - druk nr 61/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia br.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Siuda poinformował, że projekt uchwały 

zawierał błędnie odczytane nazwiska z listy obecności osób biorących udział  

w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kosin. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kosin - 

druk nr 61/15 (projekt stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 10, przeciw: 2, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VI/61/2015  

w sprawie ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kosin 

(uchwała stanowi załącznik  nr 31 do niniejszego protokołu). 

W związku z burzliwą atmosferą związaną z powyższym projektem uchwały 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.  

 

Ad. 21 

Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wraz z Burmistrzem  

M. Pietruszakiem podczas przerwy przeprowadził rozmowy z mieszkańcami Kosina  

w wyniku których ustalono nowy termin wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na dzień  

9 maja 2015r. o godz. 18:00.  

A.Kołwzan przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych za 

2014 rok. 

W zwiazku z uroczystościami obchodów 3 maja Przewodniczący RM zwrócił się do 

Burmistrza Drezdenka z prośbą o oddelegowanie przedstawiciela Urzędu Miejskiego 

do pocztu sztandarowego. Jednocześnie poprosił sołtysów i radnych o uczestnictwo 

w uroczystościach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w uzgodnieniu z Burmistrzem 

zaproponował wstępny termin sesji na 14 maja br. o godz. 15:00.   

 

Ad. 21 

Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                           

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 
      Adam Kołwzan 


