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

z dnia 14 maja 2015 roku 
 

Obrady rozpoczęto 14 maja 2015 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:15 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 VII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia VII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

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

Drezdenka 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 15 radnych, co stanowi 

quorum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały.  

 

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. 

 

 



 

 

 

Ad. 3  
Powitanie nowo wybranych Sołtysów Gminy Drezdenko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 

dobiegły końca. W związku z powyższym serdecznie powitał i pogratulował 

wszystkim nowo wybranym sołtysom wyboru na pełnienie tak ważnej funkcji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Zastępcą Burmistrza wręczyli sołtysom 

poszczególnych sołectw listy gratulacyjne. 

 

Ad. 4 
Informacja z działalności PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku. 

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Kimunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Drezdenku Leszek Jaśków przedstawił historię rozwoju, strukturę organizacyjną 

oraz obecną sytuację spółki (materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 

W dyskusji wzięli udział: 

- Sołtys Drawin Cz. Binkowski 

- Radny D. Krysa  

- Radny M. Suchecki  

- Radny E. Dasiukiewicz 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wyraził zadowolenie z faktu, że spółka 

należąca w większości do Gminy ponownie zajmuje się odbiorem odpadów 

komunalnych rówmież od gospodarstw domowych na terenie gminy Drezdenko. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski zwrócił uwagę, że do tej pory wywóz śmieci odbywał się 

2 razy w miesiącu a w tej chwili jest raz w tygodniu, co generuje większe koszty. 

Wyraził obawę, że taka sytuacja może doprowadzić do wzrostu ceny za odbiór 

odpadów komunalnych. 

Dyrektor PGKiM-u L. Jaśków poinformował, że cena jaką Gmina płaci za wywóz 

odpadów komunalnych jest stała w całym okresie objetym przetargiem i nie ma 

możliwości, aby uległa zmianie w jakikolwiek sposób. 

Radny D. Krysa zapytał jak znacząca będzie podwyżka czyszu za lokale będące pod 

zarządem spółki. 

L. Jaśków poinformował, że pytanie powinno być skierowane do Burmistrza, ze 

względu na fakt, że to Gmina jest właścicielem mieszkań komunalnych i tu została 

podjeta decyzja o podwyżce czynszów. 

Radny M. Suchecki w imieniu rolników z gminy Drezdenko poprosił o zorganizowanie 

wywozu odpadów po tzw. sianokiszonkach. 

Dyrektor PGKiM wyjaśnił, że takie zbiórki się nie odbywają, ze względu na fakt, że 

nie było takiej pozycji w specyfikacji przetargowej. Zadeklarował, że aby sprostać 

oczekiwaniom mieszkańców porozumie się w tym temacie z Burmistrzem. 

Radny E. Dasiukiewicz zapytał czy ogrzewanie na osiedlu Mickiewicza jest tańsze 

kiedy jest rozliczane wspólnie czy też wówczas gdy każdy odbiorca jest rozliczany 

indywidualnie na podstawie pomierników ciepła. 



L. Jaśków powiedział, że pytanie powinno być skierowane do zarządcy, którym jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, gdyż tam rozliczane są budynki. Dodał, że PGKiM 

rozlicza się ze spółdzialnią na podstawie licznika głównego. 

Radny E. Dasiukiewicz zapytał o rozliczenie wody – powiedział, że po ogólnym 

rozliczeniu zawsze do wody trzeba dopłaciać. Zapytał z czego to wynika. 

Prezes PGKiM-u wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

jest to tzw. „uchyb” czyli różnica pomiędzy wskazaniem głównym licznika a sumą 

wskazań liczników indywidualnych. Dodał jednocześnie, że przyczyn takich sytuacji 

może być kilka np. wspólne pralnie, wspólne źródło wody z którego podlewane są 

ogródki, awarie wewnątrz sieci ale przede wszystkim różnica klas liczników. 

 

Ad. 5 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Radny Krzysztof Jaśków 

- Radny Katarzyna Czerwińska 

- Radny Dariusz Krysa 

- Radny Waldemar Kupczak 

- Radny Michał Czekajło  

- Radny Edward Dasiukiewicz 

- Radny Karol Chyba 

- Radny Krzysztof Siuda  

- Radny Włodzimierz Zarzyński 

- Radny Karol Chyba 

- Radny Mariusz Suchecki  

- Sołtys Kosina Andrzej Zych. 

Radny K. Jaśków zapytał czy do UM wpłynęła już odpowiedź z Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w sprawie bieżących napraw dróg wojewódzkich. Zastanawia się czy 

w polskim prawie istnieje pojęcie pozewu zbiorowego np. mieszkańców gminy 

Drezdenko skierowany przeciwko Zarządowi Dróg Wojewódzkich, w którym można 

by zawrzeć fakt, że obecny stan dróg stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników 

dróg. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Zapytała kiedy ustawione zostaną znaki drogowe z nazwą miejscowości Tuczępy 

oraz przystanek autobusowy w Lipnie. 

2. Zapytała kiedy zostaną usunięte pęknięcia w asfalcie drogi prowadzącej do Lipna. 

3. Zapytała kiedy zostanie wykonane cyklinowanie podłogi w sali wiejskiej w Lipnie. 

4. Zapytała kiedy zostanie naprawione pobocze w miejscowości Niegosław przy 

drodze prowadzącej do Lipna. 

Radny. D. Krysa: 

1. Zapytał czy znany jest już koszt modernizacji oczyszczalni ścieków i kiedy zaczną 

się prace przy tej inwestycji. 

2. Zapytał o wysokość podwyżki czynszów w lokalach komunalnych. 



3. W związku z przegłosowanymi zmianami w budżecie związanymi z ogrodzeniem 

w Parku Kultur Świata zapytał kiedy temat zostanie zrealizowany. 

Radny W. Kupczak: 

1. Poprosił o skierowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pisma  

w sprawie ustawienia dwóch świateł tzw. spowalniaczy na wjazdach do 

miejscowości Trzebicz. 

2. Przypomniał, że podczas remontu ul. Porzecznej i Szkolnej w Trzebiczu padł 

wniosek o ustawienie przy przystanku szkolnym znaku pierwszeństwa przejazdu 

z ul. Poprzecznej do Kolejowej. Poprosił o podjęcie kroków w tej sprawie. 

3. Poprosił o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie wycięcia traw 

na poboczach dróg wojewódzkich.  

Radny M. Czekajło zauważył, że w powierzchni ul. Wiejskiej zdarzają się już ubytki. 

Poinformował, że korzenie rosnącego obok budynku przy ul. Wiejskiej 11 (róg ul. 

Szkolnej i Wiejskiej) drzewa wchodzą mieszkańcom w piwnicę, co rozsadza 

fundamenty. 

Radny E. Dasiukiewicz zwrócił uwagę na „za krótki” asfalt drogi w Marzeninie. 

Podkreślił, że mieszkańcy budynku ustyuowanego w miejscu, gdzie nie ma asfaltu 

skarżą się, że kamienie stwarzają niebezpieczeństwo. 

Radny K. Chyba: 

1. Zapytał czy byłaby szansa na naprawę ławek ustawionych na chodniku przy ul. 

Niepodległości. Zauważył, że warto byłoby zwrócić się do firmy Victaulic  

o zasponsorowanie kilku ławek. 

2. Poinformował, że mieszcząca się przy ul. Łącznej żwirowania stwarza zagrożenie 

ze względu na osuwającą się skarpę. 

Radny K. Siuda: 

1. Zauważył, że należałoby oznaczyć powstałe osiedla w Gościmiu. 

2. Zwrócił się do radnych powiatowych w sprawie drogi powiatowej Gościm – Sowia 

Góra w powierzchni, której trzy tygodnie temu były łatane dziury ale tylko duże, 

natomiast małe zostały pominięte. Dodał, że chodnik biegnący do ośrodka  

w Gościmiu jest w złym stanie technicznym. 

Radny W. Zarzyński poinformował, że lampy, które zostały ustawione  

w Niegosławiu przy szkole nie świecą. Zwrócił uwagę, że część chodnika 

naprzeciwko szkoły uległa zniszczeniu. 

Radny M. Suchecki zauważył, że przy przystankach wiejskich brakuje śmietników. 

Sołtys Kosina Andrzej Zych zwrócił uwagę na zły stan techniczny mostu 

kolejowego w Kosinie oraz drogi Drezdenko-Kosin. 

 

Ad. 6 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny K. Jaśków: 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że nie wpłynęła jeszcze odpowiedź  

z Zarządu Dróg w sprawie łatania dróg wojewódzkich. 

 



Radna K. Czerwińska: 

1. Zastępca Burmistrza poinformował, że znaki zostały już zakupione pozostało tylko 

zamontowanie ich przez CIS, natomiast przystanek zostanie ustawiony do końca 

tegorocznych wakacji. 

2. Zastępca Burmistrza zauważył, że pęknięcia w asfalcie są efektem pracującego 

gruntu. Dodał, że jedynym rozwiązaniem jest wpuszczenie w pęknięcia specjalnej 

emulsji, co zostanie uczynione przed zimą. 

3. A. Kozubaj zauważył, że radna Czerwińska będąc jeszcze sołtysem Lipna 

zaplanowała środki na cyklinowanie podłogi, ale okazały się one zdecydowanie 

niewystarczające. Dodał, że w budżecie zaplanowane są środki na remonty sal  

i w miarę potrzeb będę one wykonywane. 

4. Z-ca Burmistrza powiedział, że największe dziury w poboczu po lewej stronie 

mogą zostać naprawione w ramach bieżących remontów dróg. 

Radny D. Krysa: 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że z posiadanej dokumentacji 

wynika, iż koszt modernizacji oczyszczalni ścieków wyniesie ponad 3 mln. zł. 

Dodał, że na kolejnej sesji RM zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej zmiany 

w budżecie gminy na zabezpieczenie środków na tę inwestycję. 

2. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj przypomniał, że maksymalna stawka wynosi 

8,24 zł. za m². Dodał, że w gminie Drezdenko do tej pory stawka wynosiła 3,48 zł. 

za m², natomiast po podwyżce wyniesie 4,10 zł. za m². Poinformował, że wzost 

stawki wynika z konieczności przeprowadzenia remontów, gdyż lokale komunalne 

wymagają ogromnych nakładów finansowych. 

3. A. Kozubaj wyjaśnił, że środki finansowe przyjęte na poprzedniej sesji 

przeznaczone były na wymianę ogrodzenia od strony „Netto”. 

Radny W. Kupczak: 

1. Zastępca Burmistrza zadeklarował, że w sprawie spowalniaczy zostanie 

skierowane pismo do ZDW w Zielonej Górze. 

2. A. Kozubaj poinformował, że zmiana organizacji ruchu wiąże się z opracowaniem. 

Dodał, że kwestia zostanie podjęta po analizie budżetu po I półroczu. 

3. Zastępca Burmistrza zadeklarował, że w sprawie wykoszenia poboczy przy 

drogach wojewódzkich zostanie skierowane pismo do ZDW w Zielonej Górze. 

Radny M. Czekajło: 

 A. Kozubaj powiedział, że na ul. Wiejską jest gwarancja, natomiast w przyszłym 

tygodniu będzie miało miejsce spotkanie w terenie i przegląd gwarancyjny i wszelkie 

nieprawidłowości będę naprawione. Zastępca Burmistrza poinformował, że w sprawie 

drzewa był już kierowany wniosek do Starostwa Powiatowego w Strzelcach  

w sprawie wycinki, natomiast odpowiedź była negatywna. 

Radny E. Dasiukiewcz: 

Zastępca Burmistrza zauważył, że temat asfaltu w Marzeninie powinien być 

skierowany do radnych powiatowych, którzy są już nieobecni, gdyż jest to droga 

powiatowa. Wyraził nadzieję, że przekażą oni informację do odpowiedniej komórki  

w starostwie. 

 



Radny K. Chyba: 

1. Z-ca poinformował, że ul. Niepodległości to jest pas drogowy drogi wojewódzkiej, 

w związku z czym temat ławek zostanie przekazny do ZDW. 

2. A. Kozubaj poinformował, ze żwirownia z pewnością nie należy do gminy  

w związku z czym temat musi zostać zbadany. 

Radny K. Siuda: 

1. Zastępca Burmistrza poinformował, że tablice zostały już zakupione pozostało 

tylko zamontowanie ich przez CIS. 

2. Zastępca Burmistrza zauważył, że temat drogi Sowia Góra-Gościm powinien być 

skierowany do radnych powiatowych, gdyż jest to droga powiatowa. Wyraził 

nadzieję, że przekażą oni informację do odpowiedniej komórki w starostwie. 

Radny W. Zarzyński: 

Zastępca Burmistrza Drezdenka zadeklarował, sprawy zostaną zgłoszone do ZDW. 

Radny M. Suchecki: 

A.Kozubaj zadeklarował, że w mairę posiadanych środków ilość koszy będzie 

uzupełniana. Dodał jednocześnie, że temat ten wiąże się nie tylko z zakupem koszy, 

ale także z wywozem odpadów z tych pojemników. 

Sołtys Kosina A. Zych: 

Z-ca poinformował, że most w Kosinie jest własnością PKP, więc sprawa zostanie 

tam skierowana. 

 

Ad. 7 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok: 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Drezdenko za 2014 rok zgodnie z określonymi prawem terminami. Dodał, że 

sprawozdanie rozpatrywane było przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej. 

Komisje analizując wykonanie budżetu ocenili go pozytywnie, poprzez jednomyślne 

głosowanie. 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wpłynęła Uchwała  

Nr 156/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko za rok 2014, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

b) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Gminy Drezdenko 

za rok 2014 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Drezdenka. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że dnia 27 kwietnia 2015r. 

wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku o udzielenie 

Burmistrzowi Drezdenka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, który 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  



c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wpłynęła Uchwała  

Nr 269/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku dotyczącym udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag. 

d) Dyskusja: 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 

2014 rok - druk nr 62/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 

rok - druk nr 62/15 (projekt stanowi załacznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli. 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VII/62/2015  

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 

(uchwała stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka - druk nr 

63/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka - druk nr 63/15 

(projekt stanowi załacznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli. 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VII/63/2015  

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 

(uchwała stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

 



Ad.10 

Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębach 

Lubiatów i Grotów - druk nr 64/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębach 

Lubiatów i Grotów - druk nr 64/15 (projekt stanowi załacznik nr 11 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 
Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0. 
Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VII/64/2015  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębach Lubiatów  

i Grotów (uchwała stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.11 

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

- druk nr 65/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej. 

Głosowano w sprawie: 

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

druk nr 65/15 (projekt stanowi załacznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VII/65/2015  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok (uchwała 

stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.12 

Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXVI/177/2008 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości,  

w których pobierana jest opłata miejscowa - druk nr 66/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXVI/177/2008 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest 

opłata miejscowa - druk nr 66/15 (projekt stanowi załacznik nr 15 do niniejszego 

protokołu). 

 



Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 3, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VII/66/2015  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/177/2008 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których 

pobierana jest opłata miejscowa (uchwała stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad.13 
Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - druk nr 67/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - druk nr 67/15 (projekt stanowi załacznik nr 

17 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr VII/67/2015  

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad.14 

Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w porozumieniu z Burmistrzem 

Drezdenka ustalił wstępnie termin kolejnej sesji na dzień 17 czerwca br. o godz. 

15:00. 

Przewodniczący RM podziękował wszystkim za udział w obchodach uroczystości  

3 Maja. 

Radna K. Czerwińska na czym polegają kontrole szamb na terenie gminy Drezdenko. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że rozpoczęły się kontrole 

przydomowych szamb, gdyż jest to zgodne z ustawą o ochronie środowiska. 

Dodał, że każdy właściciel szamba powinien posiadać dokument informujący, że jego 

zbiornik jest w dobrym stanie technicznym. 

Radna K. Czerwińska zapytała czy kontrolujący sprawdzają czy fizycznie takie 

szambo istnieje. 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że jeśli są kontrole to oczywistą sprawą jest, że 

pracownicy Urzędu sprawdzają istnienie i stan techniczy szamba. Dodał, że 

własciciele posesji mają obowiązek wpuścić kontrolujących na swój teren. 

Poinformował, że jeśli będzie taka potrzeba to w kontrolach będzie brała również 

udział Policja. 

 



Ad.15 

Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                           

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

 

Sporządziła:      
J. Ambroziak 
 

  

  

  


