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

z dnia 17 czerwca 2015 roku 
 

Obrady rozpoczęto 17 czerwca 2015 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:30 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 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. Krzysztof Siuda  
13. Mariusz Suchecki  
14. Włodzimierz Zarzyński 

Ad. 1  

Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia VIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał przybyłych na sesję gości, Starostę Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego E. Tyranowicza, Wicestarostę Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego B. Kierusa, radnych powiatowych, Burmistrza Drezdenka  

M. Pietruszaka 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 14 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  

Przygotowanie do sezonu turystycznego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że materiał na temat przygotowania 

do sezonu turystycznego radni otrzymali za pomocą aplikacji E-sesja (materiał 

stanowi załacznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 
Ad. 4 
Analiza zagadnień związanych z udostępnieniem jeziora Morawy do uprawiania 

sportów motorowodnych. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Mariusz Suchecki 

- Sebastian Dukaczewski 

- Mariusz Suchecki 

- Krzysztof Siuda 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że temat został 

wprowadzony do porządku obrad ze względu na fakt, że wokół sytuacji związanej  

z jeziorem Morawy pojawiło się wiele kontrowersji. Przypomniał, że w 2012 roku 

Rada Miejska w Drezdenku po zapoznaniu się ze stanem uzgodnień pomiędzy 

osobami zainteresowanymi umożliwieniem korzystania z jeziora Morawy przez 

jednostki pływające z napędem spalinowym a Kołem Wędkarskim „Morawy” – 

opiekunem jeziora Morawy z ramienia dierżawcy czyli Polskiego Związku 

Wędkarskiego wydała pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. Dodał, 

jednocześnie, że RM wydała pozytywną opinię pod następującymi warunkami: 

 - jednostki pływające z napędem spalinowym mogłyby korzystać z jeziora Morawy 

wyłącznie od 1 kwietnia do 30 października w godz. 10.00-18.00, 

- Koło Wędkarskie „Morawy” prowadzić będzie nadzór nad prawidłowością 

korzystania z jeziora przez w/w jednostki. 

Przewodniczący RM zauważył, że mimo ówczesnego porozumienia obu stron, 

z perspektywy czasu okazało się, że sytuacja uległa zmianie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przeczytał pismo, które wpłynęło do 

wiadomości RM w Drezdenku (adresowane do Rady Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego) od Prezesa Koła Wędkarskiego nr 7 w Drezdenku z dnia 15 

czerwca br. (pismo stanowi załacznik nr 4 do niniejszego protokołu), w którym 

wędkarze i mieszkańcy okolicznych miescowości wnioskują o kategoryczne cofnięcie 

pozwolenia na pływanie sprzętem z silnikami spalinowymi na jeziorze Morawy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał wszystkim 

zainteresowanym, że RM w Drezdenku nie jest władna wydawania jakiejkolwiek 

decyzji w tej sprawie. 

Radny M. Suchecki przedstawił dwa apekty powyższego problemu – stronę 

przyrodniczą i stronę mieszkańców okolicznych miejscowości wypoczywających nad 

wodą. Powiedział, że bardzo często był świadkiem niebezpiecznych sytuacji, kiedy to 



samochody przywożące sprzęt pływający stwarzały zagrożenie dla osób 

przebywających nad jeziorem. Przypomniał, że do Starostwa Powiatowego  

w Strzelcach Krajeńskich wystosowana została petycja podpisana przez 1500 osób 

dotycząca cofnięcia pozwolenia na uprawiania sportów motorowodnych na jeziorze 

Morawy. M. Suchecki poprosił, aby osoby władne zrobiły wszystko, żeby takie 

pozwolenie zostało cofnięte. 

Radny S. Dukaczewski zapytał obecnych na sali radnych powiatowych oraz Starostę 

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, dlaczego nie udzielono odpowiedzi na pismo, 

które wpłynęło do Przewodniczącego Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  

w przedmiotowym temacie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim? W związku z pismem skierowanym do powiatu od Tadeusza Mizery 

z Komitetu Ochrony Orłów, które sugeruje pomoc w wyznaczeniu innego jeziora do 

uprawiania sportów motorowodnych, zapytał czy taki obiekt jest już przygotowany. 

Mieszkaniec Grotowa Julian Kaczmarek zauważył, że w dyskusji toczącej się wokół 

jeziora Morawy nie bierze się pod uwagę polskiego prawa, które wspierane jest przez 

Unię Europejską. Przypomniał, że jezioro Morawy objęte jest obszarem specjalnej 

ochrony ptaków utworzonym w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków, 

będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty - Natura 2000. J. Kaczmarek 

posiłkował się art. 5 ustawy o ochronie przyrody, która jasno precyzuje, co to jest 

Natura 2000 i kto sprawuje nad nią nadzór. Zauważył, że wszelka ingerencja ponad 

ustalenia wymaga zgody UE. J. Kaczmarek zapytał czy uzyskano zgodę Unii 

Europejskiej, aby w tak specyficznym obszarze można było używać sprzętu 

motorowodnego. Mieszkaniec Grotowa zacytował definicje: 

- obszaru specjalnej ochrony ptaków – „Obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami 

prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego 

lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania  

w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju”,  

- ochrony ścisłej – „Całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka 

w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów 

przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków - 

całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju”, 

- art. 32 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody – „Na terenie zarządzanym przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe znajdującym się na obszarze 

Natura 2000 zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy 

nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu ochrony obszaru Natura 2000 

uwzględnionym w planie urządzenia lasu”, 

- art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – „Zabrania się podejmowania działań 

mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, 

dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.” 

J. Kaczmarek poinformował, że w ślad za ustawą o ochronie przyrody idzie 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku  

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które określa gatunki zwierząt objęte 

ochroną. 



Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wyjaśnił przedmówcy, że to nie Rada 

Miejska w Drezdenku podejmowała decyzję w tej sprawie. Dodał, że organem 

władym w przedmiocie jeziora Morawy jest Rada Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego. Poinformował, że RM w Drezdenku wydała tylko i wyłącznie 

pozytywną opinię w oparciu o ustalenia jakie miały miejsce pomiędzy 

motorowodniakami a kołem wędkarskim. 

Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Edward Tyranowicz powiedział, że 

uchwała, która została podjęta w przedmiotowej sprawie przeszła wszystkie kontrole. 

Zauważył, że rybołów ma promień żerowania 30 km w związku z czym zawody 

samochodów terenowych również nie powinny być w Drezdenku organizowane. 

Starosta powiedział, że problem polega na tym, że uchwała oparta jest na prawie  

a prawo dopuszcza możliwość uprawiania sportów motorowodnych na jeziorach.  

E. Tyranowicz poinformował, że na dzień dzisiejszy przygotowane są dwa 

stanowiska: 

1) za podjęciem nowej uchwały uchylającej poprzednią, 

2) za pozostawieniem obowiązującej uchwały w mocy. 

Dodał, że nie ma wiedzy jaką decyzję podejmą radni powiatu. Poinformował 

natomiast o swojej decyzji skonsultowanej z drezdenecką młodzieżą (decyzja 

młodzieży 16-letniej - 85% za utrzymaniem obecnie obowiązującej uchwały, 17-

letniej i starszej - 90% za utrzymaniem obecnie obowiązującej uchwały). Powiedział, 

że zgodnie z obietnicą złożoną drezdeneckiej młodzieży będzie głosował za 

utrzymaniem w mocy obecnie obowiązującej uchwały. E. Tyranowicz poinformował, 

że zbadał wszystkie aspekty „za” i „przeciw”, rozmawiał z wieloma ludźmi odnośnie 

tych ptaków i dowiedział się, że mają one bardzo ograniczony słuch. Dodał, że 

jezioro Morawy jest bardzo zaglonione, płytkie, należy do jezior o 4-5 metrów 

głębokości. Zdaniem Starosty cała „afera” związana z jeziorem Morawy 

spowodowała i spowoduje niezłą reklamę dla Drezdenka w temacie turystyki. Dodał, 

że w tej chwili pływało tam 5-6 skuterów a w najbliższym czasie pojawi się 50 a może 

nawet 100. 

Odpowiadając na pytanie radnego S. Dukaczewskiego Starosta Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego poinformował, że RDOŚ wystosował tylko swoje stanowisko a nie 

pismo nakazujace czy wytykające w sprawie jeziora Morawy, a na stanowisko nie ma 

potrzeby odpowiadania. E. Tyranowicz poinformował, że jezioro Morawy nie jest 

dopuszczone do kąpieli, nie ma tam plaży a jedynie punkt czerpania wody  

i z pewnością należy pochylić się nad ustanowieniem regulaminu obowiązującego  

w tym miejscu. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj zapytała Starostę Powiatu w jaki sposób motorowodniacy 

będą mogli dojechać do jeziora, biorąc pod uwagę III stopień zagrożenia pożarowego 

i brak alternatywnej drogi. Przypomniała jednocześnie, że na zebraniu wiejskim  

w Lubiatowie starosta mówił, że są dwa inne jeziora w powiecie strzelecko-

drezdeneckiem, które chętnie przyjmą motorowodniaków. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak w nawiązaniu do wypowiedzi starosty wyraził 

zadowolenie z faktu, że E. Tyranowicz potwierdził swoje stanowisko wypowiedziane 

po raz pierwszy na zebraniu w Lubiatowie w dniu 2 maja br. Zauważył, że w sprawie 



jeziora Morawy oprócz roli Rady Miejskiej, Rady Powiatu pojawia się również rola 

Burmistrza. Poinformował jednocześnie, że wyraził pozytywną opinię w sprawie 

podjęcia działań przez Radę Powiatu mających na celu udostępnienie jeziora 

Morawy do uprawiania sportów motorowodnych. Dodał, że opinia ta nie rozstrzygała 

tej kwestii pod względem merytorycznym i prawnym. Burmistrz Drezdenka 

powiedział, że sprawa jest trudna do rozwiązania, bo z jednej strony są pasjonaci 

sportów motorowodnych a z drugiej ludzie o zamiłowaniach ekologicznych i każde 

rozstrzygnięcie będzie dla którejś ze stron niekorzystne. 

J. Kaczmarek przytoczył treść § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 

Mieszkaniec gminy Drezdenko Piotr Krysztofiak powiedział, że nie jest oczywistym, 

że wszystko w sprawie jeziora Morawy jest zgodne z prawem, ponieważ zwrócił się 

do prawników i w wyniku ich działań prokuratura otrzyma pismo domagające się 

natychmiastowego wstrzymania wykonywania problemowej uchwały ze względu na 

podjęcie jej w rażąco nielegalny sposób. Powiedział, z całą pewnością, że jeśli sporty 

motorowodne na jeziorze Morawy będą uprawiane to największego skarbu przyrody -  

rybołowa na nim nie będzie. 

Radny M. Suchecki zaapelował do Starosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  

o wstrzymanie możliwości uprawiania sportów motorowodnych na jeziorze Morawy 

do momentu definitywnego rozstrzygnięcia tej sprawy. 

Radny Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego J. Kuchowicz powiedział, że jego 

zdaniem nie ma sensu dyskusja na przedmiotowy temat ze względu na ogromne 

wątpliwości dotyczące sprawy. Zasugerował wstrzymanie się z jakimikolwiek 

decyzjami do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez prokuraturę. 

Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego E. Tyranowicz powiedział, że prawnicy 

wypowiedzieli się już w tej kwestii czego dowodem jest pozytywna opinia prawna 

wojewody na temat uchwały. Dodał, że w tej chwilii nie ma możliwości zawieszenia 

realizowania uchwały. 

Starosta odpowiadając na pytanie sołtys Lubiatowa odnośnie bezpieczeństwa 

dojazdu do jeziora powiedział, że oprócz dróg leśnych z których nie można korzystać 

są także drogi leśne ogólnodostępne. Zdaniem Starosty „wjazd do lasu” jest czymś 

innym niż „przejazd drogą leśną ogólnodostępną”. 

E. Tyranowicz powiedział, że jeśli do tematu podejdzie się bardzo rygorystycznie to 

na jeziorze w Chomętowie nie można by było pływać żaglówkami (każda żaglówka 

wyposażona jest w silnik mechaniczny). Dodał, że Burmistrz Dobiegniewa jest 

zainteresowany tym, aby jezioro w Chomętowie było dostępne dla poruszających się  

sprzętem wodnym z napędem mechanicznym, również Burmistrz Strzelec 

Krajeńskich rozważa możliwość zgłoszenia któregoś z jezior ze swojego terenu do 

poruszania się sprzętem z napędem mechanicznym. 

Radny K. Siuda zapytał starostę w jakiej formie przebiegała dyskusja na temat 

jeziora Morawy z młodzieżą oraz jak została przedstawiona młodzieży cała sytuacja. 

K. Siuda powiedział, że nie ma dróg leśnych ogólnodostępnych – są drogi publiczne  

i wewnątrzzakładowe. Dodał, że zgodnie z prawem nikt nie powinien dojeżdżać do 

jeziora Morawy, gdyż pojęcia „wjazd do lasu” a „wstęp do lasu” znaczącą się różnią. 



K. Siuda poinformował, że wstęp do lasu ma każdy, natomiast zezwolenia na wjazd 

do lasu nie ma nikt. 

Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zauważył, że poruszaną kwestią jest 

możliwość uprawiania sportów motorowodnych na jeziorze Morawy a nie temat 

możliwości wjadu czy wstępu do lasu. 

Odnosząc się do pytania odnośnie konsultacji z młodzieżą E. Tyranowicz powiedział, 

że mając doświadczenie radnego K. Siudy takiego pytania by nie zadał. Dodał, że 

posiada 40-letnie doświadczenie w pracy pedagoga i 17-letnie w pracy 

samorządowej i nie ma możliwości, aby do rozmów z młodzieżą przystąpił bez 

przygotowania. Starosta powiedział, że jako radnemu zależy mu na ochronie 

środowiska ale także rozumie motorowodniaków. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podsumowując dyskusję powiedział, że 

zapewne wszystkim zależy, aby problem został uregulowany w jakikolwiek sposób. 

Zaproponował, aby RM w Drezdenku wystąpiła z apelem do Rady Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego o podjęcie działań mających na celu uregulowanie 

zaistniałej sytuacji. Dodał, że jego zdaniem w przypadku podtrzymania 

obowiązywania uchwały w obecnym kształcie należy pochylić się nad kwestiami  

formalno-prawnymi np. regulamin, miejsce do wodowania. 

Rada Miejska w Drezdenku w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, przy 0 

przeciwnych i 0 „wstrzymujących się” podjęła decyzję o wystosowaniu do 

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego apelu o podjęcie działań 

zmierzających do rozwiązania i uregulowania zaistniałej sytuacji zgodnie  

z wolą radnych Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (apel stanowi 

załacznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 5 
Stanowisko Rady Miejskiej w Drezdenku w/s zmiany nazwy placu Wileńskiego. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Krzysztof Jaśków 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował obecnych na sali, że na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 16 czerwca br. miała miejsce obszerna dyskusja na temat 

wniosku grupy mieszkańców w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego na plac 

Zbawiciela (wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Radny K. Jaśków zaproponował, aby Rada Miejska nie podejmowała zbyt pochopnie 

stanowiska w tak ważnej sprawie. Złożył wniosek formalny w imieniu „Klubu Radnych 

Forum Samorządowe”, którego jest Przewodniczącym, w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami. Dodał, że nie tylko z mieszkańcami 

mieszkającymi przy placu Wileńskim ale również z mieszkańcami miasta Drezdenko, 

gdyż społeczeństwo ma prawo decydować o tak ważnych kwestiach. Wyraził 

nadzieję, że wszyscy radni przychylą się do stanowiska społeczeństwa miasta, gdyż 

sprawa dotyczy centrum miasta, miejsca gdzie się spotykamy, składamy kwiaty  

w uroczystych dniach ale także miejsce parkowania aut. 

Radny M. Czekajło zgodził się ze zdaniem radnego K. Jaśkowa. 



Rada Miejska w Drezdenku w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, przy 0 

przeciwnych i 0 „wstrzymujących się” przychyliła się do wniosku formalnego 

K. Jaśkowa. 

Ad. 6 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Sołtys Drawin Czesław Binkowski 

- Rady Michał Czekajło 

- Radna Mariola Kruk 

- Radny Sebastian Dukaczewski 

- Radny Edward Dasiukiewicz 

- Radny Waldemar Kupczak  

- Radny Krzysztof Siuda 

- Radny Dariusz Krysa 

- Radna Katarzyna Czerwińska 

- Radny Karol Chyba 

- Radny Mariusz Suchecki 

- Radny Krzysztof Jaśków  

Sołtys Drawin Czesław zapytał jakie działania podjęła Gmina w sprawie pożaru sali 

wiejskiej w Drawinach, czy sprawa została skierowana do sądu. Dodał, że do biura 

rady przekazał zdjęcia, które dokumentują wygląd sali po pożarze. 

Radny M. Czekajło: 

1. Zwrócił uwagę na popękane płytki chodnikowe w powierzchni chodnika przy rogu 
ul. Moniuszki i Pierwszej Brygady. 

2. Zwrócił uwagę na zapadniętą studzienkę przy skrzyżowaniu ul. Piotra Skargi 
 i Pierwszej Brygady. 

3. Poinformował, że koło „Netto” została uszkodzona „burzówka”. Dodał, że miejsce 
to zostało fatalnie zabezpieczone. 

4. Zwrócił uwagę, że odwiedzający Drezdenko turyści nie mają dostępu do 
materiałów promujących gminę w godzinach popołudniowych. 

Radna M. Kruk: 

1. Zwróciła uwagę na zły stan techniczny ulicy Zaułek. Powiedziała, że położone 
tam posesje są notorycznie zalewane wodą. Poinformowała, że ustyuowana tam 
kamienica (popękana w wyniku przejeżdżających ul. Niepodległości 
samochodów) zaczyna podmakać w wyniku czego w budynku pojawia się wilgoć. 
Dodała, że nie ma dostępu do studzienek kanalizacyjnych położonych w tej 
drodze. 

2. Poinformowała, że producent mebli sosnowych, którego zakład ustyuowany jest  
w rejonie ul. Zaułek wystosował pismo w sprawie utwardzenia tej drogi od strony 
„Lidla”. Zauważyła, że kwestia ta jest bardzo ważna, gdyż kamienica przy ul. 
Niepodległosci 27 pęka od przejeżdżających tirów. Zwróciła uwagę, że ustawiona 
tam lampa oświetleniowa utrudnia wjazd do ustytowanych w pobliżu garaży. 

3. Poinformowała, że jeden z mieszkańców kamienicy położonej przy ul. 
Niepodległości 27 notorycznie pozostałym utrudnia życie. Dodała, że jest to 
mieszkaniec patologiczny i jak do tej pory żadne interwencje nie przyniosły 



skutku. Zaproponowała, aby wyeksmitować tego mieszkańca do budynku,  
w którym mieszkają jemu podobni. 

 
Radny S. Dukaczewski: 
1. W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych poprosił  

o odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych i wystosowanie pisma w tej 
sprawie do starostwa i ZDW. 

2. Nawiązując do rozmów podczas posiedzenia komisji na temat dewastacji 
ogrodzenia na stadionie miejskim i wyznaczenia nagrody dla osoby pomocnej 
 w ustaleniu sprawców, poinformował, że dotarł do materiałów informujących, że 
takie rozwiązania praktykowane są przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego. 

Radny E. Dasiukiewicz 
1.  Zapytał burmistrza o rezultaty ustaleń pomiędzy UM w Drezdenku a Zarządem 

Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie zakrzaczonej drogi wojewódzkiej 

i zasłoniętego przez krzaki przystanku autobusowego w miejscowości Osów 

2. Ponownie zwrócił uwagę radnych powiatowych i starosty 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 W. Kupczak w imieniu mieszkańców Trzebicza poprosił o zainstalowanie 
klimatyzacji na sali wiejskiej w Trzebiczu. Dodał, że mimo iż jest to nowy obiekt to 
przez brak odpowiedniej wentylacji sala niszczeje. 
Radny K. Siuda ponownie zwrócił uwagę na konieczność ustawienia lustra przy 

szkole w Gościmu. Dodał, że osoby wjeżdżające do szkoły od strony Gościmia 

muszą wjechać na przeciwległy pas ruchu, aby upewnić się czy zza zakrętu nie 

nadjeżdża inny pojazd. 

Radny D. Krysa zapytał o możliwości zainstalowania monitoringu na terenie 

Drezdenka. 

Radna K. Czerwińska  
1. Podziękowała kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku za prace 

wykonane przy wykaszaniu poboczy w miejscowości Lipno. 

2. Poprosiła o wycięcie gałęzi rosnących przy zakrętach w Lipnie. 

3. Zwróciła się z prośbą do kierownika Referatu Dróg tut. Urzędu K. Peszel, aby 

przy łataniu dziur w miejscowości Tuczępy nie omijać małych dziur i poprawić 

stan drogi w Lipnie. 

4. Poprosiła o podcięcie drzew przy posesji nr 16 w Tuczępach, których gałęzie 

zasłaniają lampy. 

Radny K. Chyba  

1. Zapytał kierownika Referatu Dróg tut. Urzędu czy ZDW ma zamiar naprawić 

murek przy moście (ul. Niepodległości), którego stan stwarza niebezpieczeństwo. 

2. Poprosił o ustawienie punktu świetlnego przy szatni Klubu Sportowego 

„Radowiak”. 

Radny M. Suchecki przypomniał Staroście Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, że 

monitował o zwiększenie bezpieczeństwa na drodze powiatowej biegnącej przez 

Rąpin (od drogi wojewódzkiej nr 160 w stronę Gościmia). Poprosił o ustawienie 

znaku informującego, iż jest to teren zabudowany oraz ograniczenie prędkości na 

łuku w pobliżu kościóła i szkoły. 



Radny K. Jaśków zauważył, że plac Wolności jest miejscem historycznym, 

odwiedzanym przez turystów. Poprosił o rozpatrzenie pomysłu dyrektora giminazjum 

dotyczącego ustawienia tablicy informującej o historyczności tego miejsca. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w nawiązaniu do wypowiedzi radnego 

K. Jaśkowa zaproponował, aby zastanowić się nad oznakowaniem, opisaniem wielu 

ważnych miejsc w Drezdenku np. kościoły, zabytkowy budynek banku i wiele innych. 

Sołtys Grotowa Karolina Piotrowska poinformowała, że z darmowego, gminnego 

internetu w Grotowie mają możliwość korzystania tylko nieliczni mieszkańcy. 

Powiedziała, że największym problemem jest usytuowanie anteny (po przeciwległej 

stronie wsi niż szkoła). Dodała, że w związku z tym uczniowie szkoły w Grotowie jako 

jedyni w gminie nie mają możliwości korzystania z internetu. Poprosiła o dołożenie 

wszelkich starań, aby w szkole był dostęp do sieci. 

 

Ad. 7 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że w sprawie pożaru w sali wiejskiej  

w Drawinach oczekujemy na rezultaty pracy ubezpieczyciela. Dodał, że z tych 

czynności wynikał będzie fakt, kto tak naprawdę ponosi winę, co było przyczyną 

pożaru. 

Radny M. Czekajło: 

1. M. Pietruszak powiedział, że po sprawdzeniu w czyjej gestii leży problem, 

zostanie podjęta interwencja bądź sprawa zostanie skierowana do Rejonu Dróg. 

2. Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że w kwestii studzienki przy skrzyżowaniu ul. 

Piotra Skargi i Pierwszej Brygady toczy się spór pomiedzy PGKiM a Zarządem 

Dróg Wojewódzkich dotyczący wątpliwości, do której z tych instytucji należy 

przedmiotowa studzienka. 

3. Burmistrz zadeklarował, że sprawa „burzówki” zostanie przekazana do ZDW. 

4. M. Pietruszak poinformował, że od lipca w muzeum będzie funkcjonował punkt 

informacji turystycznej, gdzie będą dostępne materiały promocyjne dla turystów. 

Radna M. Kruk: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami ulicy Zaułek i już 

wtedy okazało się, że problem jest poważny, wiąże się z inwestycją i dużymi 

nakładami finansowymi. Dodał, że najpierw musi być wykonana dokumentacja (co 

będzie możliwe w przyszłym roku) a następnie przebudowa tej ulicy.  

2. M. Pietruszak powiedział, że rozmawiał z p. Grzegorzykiem na temat drogi 

prowadzącej do jego zakładu od strony „Lidla”. Dodał, że nie tylko mieszkańcom 

ul. Zaułek zależy na rozwiązaniu problemu ale samemu przedsiębiorcy również. 

Powiedział, że temat ten byłby inwestycją drogową, na którą milion zł. będzie 

niewystarczający, gdyż wchodziłaby w grę wymiana gruntu. 

3. Burmistrz zadeklarował, że problem ustawienia lampy zostanie sprawdzony 

podczas wizji w terenie. W sprawie kłopotliwego lokatora kamienicy przy ul. 

Niepodległości 27 Burmistrz Drezdenka powiedział, że już od pewnego czasu 



problem narasta, był kontakt z tym panem, wysyłane pisma monitujące, wezwania 

aby zaczął zachowywać się należycie. 

Radny S. Dukaczewski: 

1. Burmistrz poinformował, że jeśli chodzi o odnowienie pasów na przejściach dla 

pieszych leżących w gestii Gminy to farba została już zakupiona i pracownicy CIS 

w miarę możliwości (mają obecnie dużo zajęć) w krótkim czasie przystąpią do 

pracy. Zadeklarował, że w sprawie odnowy przejść dla pieszych na drogach 

powiatowych i wojewódzkich zostaną wystosowane pisma. 

2. M. Pietruszak poprosił o zebrany materiał i zadeklarował, że skontaktuje się  

z Burmistrzem Krosna Odrzańskiego Markiem Cebulą w celu uzyskania porady 

na jakiej podstawie prawnej zabezpieczono środki w tej sprawie. 

Radny E. Dasiukiewcz: 

Burmistrz Drezdenka zadeklarował dalsze monity w sprawie wykoszenia drogi 

wojewódzkiej biegnącej przez Osów. 

Radny W Kupczak: 

Burmistrz powiedział, że zamontowanie klimatyzacji zostanie wykonane w przyszłym 

roku i zaproponował, aby sfinansować to zadanie  częściowo ze środków sołeckich  

a częściowo z budżetu. 

Radny K. Siuda: 

M. Pietruszak przypomniał, że pismo w sprawie ustawienia lustra było już 

wystosowywane do ZDW i zadeklarował sprawdzenie odpowiedzi jaka wpłynęła do 

UM. 

Radny D. Krysa: 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że prawdopodobnie monitoring, którego koszt 

wyniósłby ok. 150.000 zł instalowany byłby w tym roku, ale przez konieczność 

modernizacji oczyszczalni i kosztów związanych z KSSSE plany musiały zostać 

zweryfikowane i przesunięte najprawdopodobniej na przyszły rok. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Jeśli chodzi o wycinkę to burmistrz poinformował, że w nie ma zgody właściciela 

na wycięcie drzewa czy krzewów, ale zadeklarował wystąpienie z pismem aby 

mieszkaniec wyciął czy przyciął krzew ze względu na bezpieczeństwo. 

2. M.Pietruszak powiedział, że w planach jest naprawa wspomnianej przez radną 

drogi jeszcze przed zimą.  

Radny K. Jaśków, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan: 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że warto pomyśleć o oznakowaniu ważnych miejsc 

na terenie Drezdenka w kontekście rocznicy 700-lecia uzyskania praw miejskich 

przez Drezdenko. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

M. Pietruszak poinformował, że wykonywane były symulacje kosztowe z których 

wynikało, że gdyby miał być to światłowód od obecnego masztu to koszt wyniósł by 

ok. 300.000 zł. Dodał, że taniej byłoby wybudować jeszcze jeden maszt. Zgodził się, 

że rzeczywiście jest to problem i internet powinien do szkoły być doprowadzony. 

 

 



Ad. 8 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko - druk nr 

68/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko - druk nr 68/15 

(projekt stanowi załacznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli. 

Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/68/2015  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXI/226/09 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad umieszczania 

reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie 

Gminy Drezdenko - druk nr 69/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXI/226/09 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad umieszczania reklam na 

terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie Gminy Drezdenko - 

druk nr 69/15 (projekt stanowi załacznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli. 

Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/69/2015  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/226/09 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad umieszczania 

reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie 

Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.10 

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

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 70/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. 

Radni nie wnieśli uwag. 



Głosowano w sprawie: 

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

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 70/15 (projekt stanowi 

załacznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/70/2015  

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

Serca Pana Jezusa w Trzebiczu (uchwała stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad.11 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Regulaminu Miejsca Wykorzystywanego do 

Kąpieli w miejscowości Lubiewo znajdującego się na terenie Gminy Drezdenko 

- druk nr 71/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, w wyniku czego 

wprowadzono poprawkę w postaci wykreślenia punktu 5 Regulaminu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Regulaminu Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli  

w miejscowości Lubiewo znajdującego się na terenie Gminy Drezdenko - druk nr 

71/15 (projekt stanowi załacznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/71/2015  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli  

w miejscowości Lubiewo znajdującego się na terenie Gminy Drezdenko wraz  

z poprawką (uchwała stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.12 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Regulaminu Miejsca Wykorzystywanego do 

Kąpieli w miejscowości Zagórze znajdującego się na terenie Gminy Drezdenko 

- druk nr 72/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, w wyniku czego 

wprowadzono poprawkę w postaci wykreślenia punktu 5 Regulaminu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Regulaminu Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli  

w miejscowości Zagórze znajdującego się na terenie Gminy Drezdenko - druk nr 

72/15 (projekt stanowi załacznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

 



Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/72/2015  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli  

w miejscowości Zagórze znajdującego się na terenie Gminy Drezdenko wraz  

z poprawką (uchwała stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.13 
Projekt uchwały w/s określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu 

działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Drezdenku - druk nr 73/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania 

Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Drezdenku - druk nr 73/15 (projekt stanowi 

załacznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/73/2015  

w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania 

Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik  nr 

18 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.14 

Projekt uchwały w/s powołania zespołu do wyboru ławników na kadencję 2016-

2019 - druk nr 74/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan  poprosił o zgłaszanie kandydatur. Padły 

kandydatury: 

Radnego Waldemara Kupczaka – radny W. Kupczak wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

Radnego Michała Czekajły – radny M. Czekajło wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radnego Krzysztofa Jaśkowa – radny K. Jaśków wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radnego Dariusza Krysy – radny D. Krysa wyraził zgodę na kandydowanie 

Radnego Sebasiana Dukaczewskiego – radny S. Dukaczewski wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie zadecydowali o zamknięciu listy 

kandydatów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minutową przerwę  

w obradach na ukonstytuowanie się Zespołu. 

Po przerwie na salę obrad nie wrócił radny E. Dasiukiewicz. 

Zespół do wyboru ławników ukonstytuował się w następująco: 

Radny W. Kupczak – Przewodniczący Zespołu, 

Radny M. Czekajło – Członek Zespołu, 



Radny K. Jaśków – Członek Zespołu, 

Radny D. Krysa – Członek Zespołu, 

Radny S. Dukaczewski – Członek Zespołu. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s powołania zespołu do wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

- druk nr 74/15 (projekt stanowi załacznik nr 19 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/74/2015  

w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników na kadencję 2016-2019 

(uchwała stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.15 

Projekt uchwały w/s inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 

druk nr 75/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - druk nr 

75/15 (projekt stanowi załacznik nr 21 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/75/2015  

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (uchwała 

stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.16 

Projekt uchwały w/s inkasa opłaty miejscowej - druk nr 76/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s inkasa opłaty miejscowej - druk nr 76/15 (projekt stanowi 

załacznik nr 23 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/76/2015  

w sprawie opłaty miejscowej (uchwała stanowi załącznik  nr 24 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad.17 

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

- druk nr 77/15. 



Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. 

Radny S. Dukaczewski zapytał o dwie kwestie związne z projektem uchwały: 

1.  Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko – 30.0000 zł. 

2. Przebudowa terenu w obrębie placu Wileńskiego – 40.000 zł. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że jeśli chodzi o kwestię związaną ze 

stadionem to zamiarem jest stworzenia kompleksu sportowego. Dodał, że przed 

przystąpieniem do prac niezbędne jest stworzenie koncepcji, planu ustyuowania 

poszczególnym obiektów w przestrzeni w celu przedstawienia projektantowi jasnych 

dyrektyw. 

M. Pietruszak poinformował, że kwota 40.000 zł. przeznaczona jest na opracowanie 

dokumentacji na przebudowę terenu w obrębie placu Wileńskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

druk nr 77/15 (projekt stanowi załacznik nr 25 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/77/2015  

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

stanowi załącznik  nr 26 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.18 

Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 

lata 2015-2021 - druk nr 78/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

2015-2021 - druk nr 76/15 (projekt stanowi załacznik nr 27 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/78/2015  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2015-

2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 28 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.19 

Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 79/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 



Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dla Województwa 

Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 79/15 (projekt stanowi załacznik nr 

29 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/79/2015  

w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dla Województwa 

Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 30 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad.20 

Projekt uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki - druk nr 80/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki - druk nr 80/15 (projekt stanowi załacznik 

nr 31 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/80/2015  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki (uchwała stanowi załącznik  nr 32 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad.21 

Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wraz z burmistrzem 

uzgodnili, aby do prac w tworzeniu koncepcji kompleksu w obrębie obecnego 

stadionu zaprosić chętnych radnych. Poprosił jednocześnie o zgłaszanie się 

zainteresowanych. 

Radny W. Zarzyński poinformował, że tablica informująca o miejscowości Lipno 

ustawiona jest w złym miejscu – na ul. Lipnowskiej a Lipno zaczyna się za rowem. 

Radny S. Dukaczewski poinformował, że 28 czerwca br. odbędzie się bieg masowy, 

którego organizatorem jest Maciej Witczuk. Jednocześnie w imieniu organizatora 

podziękował Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza za ufundowanie upominków dla 

najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu oraz radnym „Klubu Radnych Forum 

Samorządowe” za wsparcie finansowe. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w porozumieniu z Burmistrzem 

Drezdenka ustalił, że w związku ze zbliżającym się sezonem uropowym w razie 

potrzeby sesja zostanie zwołania na wniosek Burmistrza. Zaproponował, aby 

planowa sesja RM odbyła się 26 sierpnia br. 

Radny H. Majzlik zapytał czy planowane jest uruchomienie toalety miejskiej na 

przystanku autobusowym. 



Burmistrz powiedział, że zadanie to musiało zostać zdjęte z budżetu ze względu na 

potrzebę zabezpieczenia środków na modernizację oczyszczalni ścieków. 

Ad. 22 

Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/ Adam Kołwzan 

  

  

  


