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

z dnia 26 sierpnia 2015 roku 
 

Obrady rozpoczęto 26 sierpnia 2015 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:30 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 XI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał przybyłych na sesję, gościa specjalnego Jerzego 

Skrzypczyńskiego, Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność  

w Gorzowie Wielkopolskim Jarosława Porwicha,  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 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 

przedstawia się następująco: 



1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Projekt uchwały w/s nadania Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko - druk nr 

86/15. 

4. Wręczenie aktu nadania Tytułu Honorowgo Obywatela Gminy Drezdenko oraz 

okolicznościowego medalu Jerzemu Skrzypczyńskiemu. 

5. Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

 i sołtysów Gminy Drezdenko. 

7. Projekt uchwały w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020" - druk nr 87/15. 

8. Projekt uchwały w/s uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drezdenko - druk nr 

88/15. 

9. Projekt uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę 

przydomowych oczyszcalni ścieków - druk nr 90/15. 

10. Projekt uchwały w/s zniesienia formy ochrony pomnika przyrody - druk nr 91/15. 

11. Projekt uchwały w/s wyłonienia przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji 

Stypendialnej ds. przyznawania stypendium edukacyjnego za wyniki w nauce  

i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych - druk nr 92/15. 

12. Projekt uchwały w/s wydania opinii dotyczącej przejęcia drogi łączącej 

miejscowość Przeborowo z drogą krajową nr 22 przez m. Łęczyn (gm. 

Dobiegniew) - druk nr 93/15. 

13. Projekt uchwały w/s nadania rondu na terenie miasta Drezdenka nazwy Rondo 

NSZZ "Solidarność" - druk nr 94/15. 

14. Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania - druk nr 95/15. 

15. Projekt uchwały w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Drezdenko - druk nr 96/15. 

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

97/15. 

17. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko - druk nr 

98/15. 

18. Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko 

na lata 2015-2021 - druk nr 99/15. 

19. Projekt uchwały w/s określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem - druk 

nr 100/15. 

20. Projekt uchwały w/s przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających  

w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze – druk nr 101/15. 

21. Projekt uchwały w/s powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka i nadania 

jej Statutu – druk nr 102/15. 



 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że punkt 21 obrad jest 

projektem uchwały, który koryguje Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Dodał, że został dołączony dziś, ponieważ na wczorajsze posiedzenie komisji nie był 

jeszcze gotowy. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3/Ad.4 

Projekt uchwały w/s nadania Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko - druk 

nr 86/15.  

Wręczenie aktu nadania Tytułu Honorowgo Obywatela Gminy Drezdenko oraz 

okolicznościowego medalu Jerzemu Skrzypczyńskiemu. 

Projekt uchwały w/s nadania Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko - druk nr 

86/15 (projekt stanowi załacznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak przedstawił sylwetkę Jerzego 

Skrzypczyńskiego jako człowieka, który od początku samorządności w Polsce 

czynnie funkcjonował przez wszystkie kadencje w gminie Drezdenko. Dodał, że  

w bieżącej kadencji nie uczestniczy w obradach Rady Miejskiej w Drezdenku tylko ze 

względu na fakt, że nie kandydował na radnego. M. Pietruszak powiedział, że gdyby 

J. Skrzypczyński kandydował na radnego kadencji 2014-2018 z całą pewnością 

uzyskałby mandat zaufania społeczeństwa. Burmistrz zwrócił uwagę, że żadna  

z osób obecnych na Sali prócz J. Skrzypczyńskiego, od początku samorządności  

w Polsce, od początku lat 90 – tych nie pełniła tak wielu ważnych i odpowiedzialnych 

funkcji. Burmistrz Drezdenka wymieniając zasługi J. Skrzypczyńskiego powiedział, że 

tworząc Komitet Obywatelski na terenie gminy Drezdenko był jednocześnie 

człowiekiem, który budował zremby lokalnej demokracji i przyjął bardzo poważne 

wyzwanie jakim była funkcja Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko w I kadencji 

samorządu w latach 1990-1994. Zdaniem M. Pietruszaka był to czas, w którym  

J. Skrzypczyński pokazał swoją mądrość samorządową, gdyż był to okres 

kapitalnych decyzji budujących fundamenty rozwoju miasta i gminy np. budowa sieci 

wodociągowej czy oczyszczalni ścieków. Burmistrz Drezdenka zauważył, że 

 J. Skrzypczyński potrafi dzielić się swoim doświadczeniem, potrafi wzbogacać siebie 

i repertuar samorządności w taki sposób, aby zawsze być pożytecznym.  

M. Pietruszak określił osobę J. Skrzypczyńskiego mianem mentora, świetnego 

doradcy, który do dziś może podpowiedzieć dobre rozwiązania,  podzielić się 

bogactwem swojego doświadczenia. Burmistrz poinformował, że J. Skrzypczyński 

przez wiele lat (1990-2004) był również Prezesem Ochotniczych Straży Pożarnych 

na terenie gminy Drezdenko i na swoim koncie ma ogrome zasługi w tej dziedzinie 

działalności. M. Pietruszak powiedział, że zwieńczeniem wszystkich zasług 

 J. Skrzypczyńskiego na rzecz samorządności jest odznaczenie Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym i wręczonym w ubiegłym roku 

przez Prezydenta RP. Burmistrz Drezdenka podziękował Jerzemu Skrzypczyńskiemu 



za wszystko, co zrobił dla społeczności gminy Drezdenko i wyraził nadzieję, że  

w dalszym ciągu będzie się dzielił swym wspaniałym doświadczeniem. W uznaniu 

zasług Jerzego Skrzypczyńskiego Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak 

zarekomendował Radzie Miejskiej podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego 

Obywatelstwa Panu Jerzemu Skrzypczyńskiemu. 

Przewodniczący Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność Jarosław Porwich 

powiedział, że fakt otrzymania przez J. Skrzypczyńskiego m.in. tak ważnego 

odznaczenia jakim jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski świadczy, że jest 

to postać wyjątkowa. J. Porwich określił J. Skrzypczyńskiego mianem człowieka 

solidarności, ale przede wszystkim człowieka solidarnego, wypełniającego wszystkie 

cechy uprawniające do otrzymania wszelkiego rodzaju wyróżnień. Dodał, że  

J. Skrzypczyński zawsze walczył o Drezdenko. Przewodniczący ZRG NSZZ 

Solidarność powiedział, że „Solidarność” w roku bieżącym obchodzi 30 – lecie 

powstania i ogromnym szczęściem będzie, jeśli radni Rady Miejskiej w Drezdenku 

podejmą tę godną, honorową dla Jerzego Skrzypczyńskiego decyzję jaką jest 

nadanie miana Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał cały tekst projektu uchwały  

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko wraz  

z uzasadnieniem, aby wszyscy obecni na sali wiedzieli jak ważną postacią jest Jerzy 

Skrzypczyński. Zaproponował jednocześnie radnym Rady Miejskiej w Drezdenku 

przyjęcie projektu uchwały przez aklamację.  

Rada Miejska w Drezdenku przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania 

Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko – druk nr 86/15 przez aklamację 

jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan wraz z Burmistrzem Drezdenka  

M. Pietruszakiem gratulując Jerzemu Skrzypczyńskiego, wręczyli akt nadania 

Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko oraz okolicznościowy medal. 

Gratulacje J. Skrzypczyńskiemu złożył również Starosta Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego E. Tyranowicz wraz z obecnymi na sali radnymi powiatowymi. 

Jerzy Skrzypczyński podziękował Przewodniczącemu i radnym Rady Miejskiej  

w Drezdenku za nadanie tak ważnego tytułu. Złożył podziękowania Burmistrzowi 

Drezdenka M. Pietruszakowi za wieloletnią współpracę. Powiedział, że wokół Jego 

osoby gromadzili się zacni, dobrzy i mądrzy ludzie. Wymienił osobę Andrzeja 

Kozubaja, Włodzimierza Sapóra oraz prof. Ludwika Lipnickiego. Honorowy Obywatel 

Gminy Drezdenko wspomniał o „Solidarności” jako czymś wspaniałym, czymś co  

w latach 70-tych było nieosiągalne. Powiedział, że nigdy nie przypuszczał, że 

niepodległość zostanie tak szybko odzyskana. J. Skrzypczyński podziękował 

wszystkim przyjaciołem, również tym, którzy Go niejednokrotnie nie rozumieli, albo 

nie rozumianym przez Niego. Przeprosił jednocześnie mieszkańców Drezdenka, 

których mógł urazić swoim, być może niewłaściwym zachowaniem a podziękował za 

to, że przez tyle lat obdarzali Go mandatem zaufania wybierając na radnego Rady 

Miejskiej w Drezdenku. J. Skrzypczyński powiedział, że w swoim życiu spotykał 

zarówno przyjaciół politycznych ale też ludzi pochodzących z innych opcji 

politycznych. Dodał, że zawsze byli to ludzie mądrzy. Wspomniał w tym miejscu 



o bardzo ważnej osobie jakim był ŚP Roman Cholewiński Burmistrz Drezdenka, który 

robił wszystko, aby całej społeczności żyło się w Drezdenku coraz lepiej. 

Podziękował wszystkim a szczególnie Zarządowi Solidarności za tak ogromne 

wyróżnienie. Na zakończenie swojej wypowiedzi J. Skrzypczyński życzył wszystkim 

obecnym na sali powodzenia. 

Przewodniczący Rady miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minutową przerwę  

w obradach. 

 

Ad. 5 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Rady Michał Czekajło 

- Radny Krzysztof Jaśków  

- Radny Edward Dasiukiewicz 

- Radny Sebastian Dukaczewski 

- Radny Waldemar Kupczak  

- Radny Karol Chyba 

- Radny Dariusz Krysa 

- Radny Włodzimierz Zarzyński 

- Radny Mariusz Suchecki 

- Sołtys Lubiatowa Danuta Saj 

- Radny Adam Kołwzan 

Radny M. Czekajło: 

1. Zwrócił uwagę na niestecznie wyglądające słupy oświetleniowe i energetyczne, 
które oklejane są róznego rodzaju reklamami. 

2. W imieniu mieszkańców ul. Słonecznej zapytał, kiedy zostanie wyremontowany 
odcinek ul. Słonecznej między ul. Poznańską a Piłsudskiego. 

3. Zwrócił uwagę, że na zły stan techniczy ul. Wiejskiej na odcinku od ul. 
Krakowskiej do ul. Kościelnej. Powiedział, że podczas ulew tworzą się tam 
ogromne kałuże. 

4. Zapytał Dyrektora Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej Jana Kuchowicza o możliwość 
wprowadzenia karnetów na siłownię. 

Radny K. Jaśków: 

1. Zapytał jak w gminie Drezdenko wygląda stan wód podczas przedłużającej się 
suszy i jaki ma to wpływ na rolnictwo. 

2. W imieniu mieszkańców ul. Kolejowej (dawny dworzec kolejowy) poprosił  
o podłączenie lampy na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Słonecznej. 

Radny E. Dasiukiewicz 
1.  Ponownie zapytał Starostę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego kiedy zostanie 

przedłużony asfal drogi w Marzeninie, o  którym wspominał już wielokrotnie. 

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

asfaltu skarżą się, że kamienie stwarzają niebezpieczeństwo. Powołał się na 

obietnice starosty informujące o szybkiej interwencji w tej sprawie. 

2. Zapytał Burmistrza o wykonane czynności w sprawie ul. Pierwszej Brygady. 

Poinformował, że w dalszym ciągu leżą tam kopce trawy i błota. 



3. Podziękował Burmistrzowi za reperację ul. Ogrodowej w Drezdenku. 

Radny S. Dukaczewski: 
1. Poprosił o przyspieszenie działań zmierzających do zmiany oznakowania 

skrzyżowania ulic Słonecznej, Okrężnej i Moniuszki. 
2. W imieniu mieszkańców ul. Poznańskiej poprosił o wystąpienie do Komendanta 

Komisariatu Policji w Drezdenku, aby w godzinach popołudniowych i wieczornych 
przeprowadzać tam częstsze kontrole prędkości głównie pojazdów 
jednośladowych ( twz. motorów ścigaczy). 

3. Poprosił o wystąpienie do Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku  
w sprawie przeprowadzania kontroli prędkości i trzeźwości na ul. Południowej 
szczególnie w czasie weekendów (odcinek pomiędzy ul. Poznańską  
a Piłsudskiego). 

Radny W. Kupczak: 
1. Powrócił do sprawy studzienek burzowych na ul. Poprzecznej w Trzebiczu, które 

podczas ulew nie funkcjonują prawidłowo. 
2. W imieniu mieszkańców Trzebicza zapytał kiedy zostanie oddane do użytku 

rondo pomiedzy Drezdenkiem a Osowem oraz w kierunku Międzychodu. Poprosił 
o interwencję w/s poprawy stanu technicznego drogi za rondem. 

Radny K. Chyba  

1. Zwrócił uwagę, że mur okalający stary cmentarz przy ul. Podgórnej jest 

niebezpieczenie przechylony. Zaproponował, aby z odzyskanego kamienia 

(remont ul. Podgórnej) wykonać nowy mur. 

2. Zwrócił uwagę, że na rogu ul. Krakowskiej i Krótkiej ma miejsce poważny problem 

ze śmieciami. Dodał, że kosze są tam przepełnione. Zaproponował odgrodzenie 

tego miejsca w celu utrudnienia wyrzucania tam śmieci przypadkowym osobom. 

3. Zaproponował podjęcie próby przekonania władz Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

aby w dokumentacji technicznej ująć chodnik prowadzący od mostu do torów 

kolejowych. 

Radny D. Krysa: 

1. Zwrócił uwagę, że na osiedlowej, wewnętrznej drodze łączącej ul. Piłsudskiego  

z ul. Słoneczną kierowcy rozwijają bardzo dużą prędkość. Zapytał czy możliwe 

jest zamontowanie w tej okolicy progów zwalniających. 

2. Zwrócił uwagę, że przy bloku nr 42 przy ul. Pisudskiego, który nie jest pod 

zarządem spółdzielni mieszkaniowej jest bardzo ciemno. 

3. Zapytał czy Burmistrz mógłby zwrócić się do Komendanta Komisariatu  

w Drezdenku o częstsze kontrole w parkach i innych miejscach, w których 

przebywają osoby spożywające alkohol (las miejski, Park Kultur Świata, park przy 

Placu Wileńskim). 

Radny W. Zarzyński: 
1. Zapytał na jakim etapie jest sprawa oświatlenia ulic Niegosławskich. 
2. Zapytał o możliwość wykonania oświetlenia przy drodze prowadzącej do 

Czartowa. 
Radny M. Suchecki zauważył, że Szkoła Podstawowa w Rąpinie zlokalizowana jest 

na łuku drogi, która nie jest uregulowana oznakowaniem informacyjnym o terenie 

zabudowanym. Poprosił o ustawienie barierki naprzeciwko wejścia do szkoły. Dodał, 

że obecne prowizoryczne ogrodzenie nie gwarantuje bezpieczeństwa dzieciom. 



Sołtys Lubiatowa D. Saj:  

1. Zapytała o możliwość wystąpienia do firmy Orange z ramienia Gminy Drezdenko 

w celu udostępnienia korzystania z  internetu mieszkańcom Lubiatowa i okolic. 

2. W imieni rolników zapytała czy będą miały miejsca ulgi związane z suszą  

w gminie Drezdenko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w imieniu mieszkańców środkowej 

części ul. Łąkowej poprosił, aby przy modernizacji oczyszczalni ścieków zwrócić 

uwagę na hałas jaki obecnie emitują dmuchawy. Poprosił, aby na etapie przebudowy 

oczyszczalni wyeliminować tę uciążliwość. 

 

Ad. 6 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny M. Czekajło: 

1. M. Pietruszak powiedział, że rozwieszane reklamy na słupach lub przystankach 

związane są z zajęciem pasa drogowego i wszyscy umieszczający są 

zobowiązani do ponoszenia z tego tytułu opłat. Dodał jednocześnie, że nie 

wszyscy to robią, ale tam gdzie jest podany numer telefonu nie ma problemu  

z identyfikacją oklejającego. Burmistrz powiedział, że pracownicy CIS-u zajmą się 

uporządkowaniem w miejscach gdzie występuje tego typu problem. 

2. Burmistrz Drezdenka potwierdził, że niewątpliwie wspomniany przez radnego 

odcinek ul. Słonecznej pomiędzy ul. Poznańską a Piłsudskiego nadaje się do 

modernizacji. Dodał, że termin realizacji inwestycji na chwilę obecną jest 

niemożliwy do określenia. 

3. M. Pietruszak potwierdził, że wspomniany odcinek drogi nadaje się do 

wprowadzenia do planu inwestycyjnego i modernizacji. Dodał, że termin realizacji 

inwestycji na chwilę obecną jest niemożliwy do określenia. 

4. Dyrektor Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej J.Kuchowicz odpowiadając na 

interpelację radnego M. Czekajło w sprawie karnetów na siłownię poinformował, 

że takowe funkcjonują z cennikiem zatwierdzonym przez Burmistrza. 

J. Kuchowicz zauważył problem z korzystaniem z karnetów przez dzieci – zapytał 

kto ma ponieść odpowiedzialnośc za dziecko, które przychodzi na siłownię bez 

opieki. Dodał, że korzystanie przez dziecko, które przebywa na siłowni bez opieki 

(wtedy kiedy instruktor jest zajęty na tzw. dużej hali) jest niemożliwe i wymaga 

regulacji prawnych. Dodał, że będzie przeprowadzał rozmowy z Burmistrzem na 

temat rozwiązań w tym zakresie (być może dzieci będą mogły korzystać z siłowni 

tylko w towarzystwie osób dorosłych bez ponoszenia przez opiekunów kosztów 

pobytu na hali). Dyrektor hali poinformował, że w ofercie pojawi się nowa usługa – 

możliwość korzystania z boiska do badmintona. 

Radny K. Jaśków: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że stan wód na terenie gminy Drezdenko jest 

bardzo niski. Dodał, że w sprawie reagowania na skutki suszy została powołana 

komisja gminna funkcjonująca przy Referacie Gospodarki Nieruchomościami  

i Rolnictwa. 



M. Pietruszak powiedział, że po zgłoszeniu przez rolnika komisja udaje się na 

miejsce i sporządza protokół szkód. Poprosił o poinformowanie rolników, że  

w dalszym ciągu mogą zgłaszać szkody. Dodał, że będzie to pomoc  

w kredytowaniu lub dopłaty do hektara. 

2. Burmistrz zadeklarował, że sprawa lampy zostanie sprawdzona podczas wizji  

w terenie, gdyż należy sprawdzić jaka jest możliwość podłączenia. 

Radny E. Dasiukiewcz: 

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

odbyło się spotkanie z mieszkańcami Rąpina, na którym poinformowano  

o zamiarach związanych z remontem drogi „rąpińskiej” w kierunku Marzenina. 

Dodał, że w roku bieżącym w planach jest położenie ok. 1 km asfaltu a do końca 

kadencji wyremontowanie drogi do mostku. Starosta powiedział, że droga ta jest 

dziwnie podzielona, gdyż od figury do mostku jest własnością gminy a dalej 

powiatu. 

2. Burmistrz Drezdenka poinformował, że problem czystości przy ul. Pierwszej 

Brygady, która jest drogą wojewódzką został zgłoszony do ZDW, odpowiedź 

zawierała deklarację usunięcia nieczystości. Powiedział, że zostanie 

wystosowany kolejny monit do ZDW w tej sprawie. Zauważył jednocześnie, że 

jeśli chodzi o porządek przy drogach wojewódzkich to nie wygląda to tak jak 

powinno a ZDW tłumaczy się brakiem środków finansowych na ten cel. 

Radny S. Dukaczewski: 

1. Burmistrz wyjaśnił, że Gmina jest przygotowana na zmianę oznakowania  

a opóźnienie wynika z faktu, że inwestycja nie została jeszcze przekazana 

Referatowi Dróg przez Referat Inwestycji tut. Urzędu.  

2. M. Pietruszak poinformował, że w sprawie pomiarów prędkości pisma do 

Komisariatu Policji w Drezdenku były już wystosowywane. 

3. M. Pietruszak poinformował, że w sprawie pomiarów prędkości pisma do 

Komisariatu Policji w Drezdenku były już wystosowywane. 

Radny W Kupczak: 

1. Burmistrz powiedział, że studzienki burzowe przy ul. Poprzecznej w Trzebiczu 

prawdopodobnie wymagają przeczyszczenia. Dodał, że po sprawdzeniu 

odpowiednie czynności zostaną wykonane. 

2. M. Pietruszak powiedział, że wykonany odcinek obwodnicy powinien być oddany 

do użytku w najbliższym czasie. Zadeklarował jednocześnie, wykonanie telefonu 

do ZDW z zapytaniem w tej sprawie. 

Radny K. Chyba: 

1. Burmistrz potwierdził, że stan techniczny muru cmentarnego przy ul. Podgórnej 

wymaga renowacji. Dodał, że może okazać się, że mur ten będzie przeszkadzać 

wykonawcy przy modernizacji ul. Podgórnej i po konsultacjach z konserwatorem 

zabytków będzie musiał zostać zdemontowany. M. Pietruszak powiedział, że 

problem najprawdopodobniej zostanie rozwiązany przy realizacji inwestycji. 

2. M. Pietruszak poinformował, że w miejscu wskazanym przez radnego została 

przeprowadzona wizja lokalna przez pracowników Referatu Gospodarki Gminnej 



 i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Dodał, że na chwilę obecną koncepcja 

poprawy estetyki tego miejsca polega na utwardzeniu terenu za pomocą płyt. 

3. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że w sprawie ujęcia w dokumentacji chodnika 

przy ul. Niepodległości zostanie do ZDW wystosowane pismo. 

Radny D. Krysa: 

1. M. Pietruszak powiedział, że najpierw wystosowane zostanie pismo do 

Komisariatu Policji w Drezdenku, aby przeprowadzane zostały częstsze kontrole 

prędkości w tym miejscu. 

2. W sprawie bloku nr 42 przy ul. Piłsudskiego i braku oświetlenia Burmistrz 

poinformował, że najprawdopodobniej jest to teren nadleśnictwa. Zadeklarował 

jednocześnie, że zostanie to sprawdzone. 

3. M.Pietruszak przyznał rację radnemu w sprawie osób spożywających alkohol  

w miejscach publicznych. Poinformował jednocześnie, że wielokrotnie występował 

już do komendanta w sprawie częstszych kontoli w miejscach użyteczności 

publicznej.  

Radny W. Zarzyński: 

1. M. Pietruszak powiedział, że na drodze o której była najczęściej mowa 

(środkowa) oświetlenie zostało wykonane. Dodał, że kolejne drogi będą 

oświetlane w dalszej kolejności. 

2. W sprawie oświetlenia drogi do Czartowa Burmistrz Drezdenka poinformował, że 

trzeba będzie sporządzić dokumentację. Dodał, że wszystko zależy ile tego typu 

inwestycji udźwignie budżet. M. Pietruszak powiedział, że w tej chwili trudno jest 

jednoznacznie zadeklarować jakikolwiek termin realizacji. 

Radny M. Suchecki: 

M. Pietruszak powiedział, że barierka wspomniana przez radnego jest urządzeniem 

zabezpieczenia ruchu i jej wykonanie leży w gestii zarządcy drogi, którym jest Powiat 

Strzelecko-Drezdenecki. Dodał, że alternatywnym rozwiązaniem jest wystąpienia  

o środki do PZU przez szkołę. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1. M. Pietruszak powiedział, że pismo w tej sprawie można wystosować jednak 

dodał, że z operatorem na pewno będzie problem, gdyż nastawieni są oni jedynie 

na zysk. 

2. Burmistrz Drezdenka poinformował, że stan wód na terenie gminy Drezdenko jest 

bardzo niski. Dodał, że w sprawie reagowania na skutki suszy została powołana 

komisja gminna przy Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.  

M. Pietruszak powiedział, że po zgłoszeniu przez rolnika komisja udaje się na 

miejsce i sporządza protokół szkód. Poprosił o poinformowanie rolików, że  

w dalszym ciągu mogą zgłaszać szkody. Dodał, że będzie to pomoc  

w kredytowaniu lub dopłaty do hektara. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan: 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że w zakresie inwestycji są również nowe 

dmuchawy z obudową dźwiękochłonną, atestowane pod kątem urządzeń 

pracujących na świeżym powietrzu. 



 

Ad. 7 

Projekt uchwały w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko 

na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020" - druk nr 87/15. 

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 przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko 

na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020" - druk nr 87/15 (projekt stanowi 

załącznik nr 4 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 XI/87/2015  

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na 

lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020" (uchwała stanowi załącznik  nr 5 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w/s uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drezdenko - druk nr 

88/15. 

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 uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drezdenko - druk nr 88/15 

(projekt stanowi załącznik nr 6 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 XI/88/2015  

w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.9 

Projekt uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków - druk nr 90/15. 

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 zasad udzielania dotacji celowej na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków - druk nr 90/15 (projekt stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XI/89/2015  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.10 

Projekt uchwały w/s zniesienia formy ochrony pomnika przyrody - druk nr 

91/15. 

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 zniesienia formy ochrony pomnika przyrody - druk nr 91/15 

(projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XI/90/2015  

w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody (uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.11 

Projekt uchwały w/s wyłonienia przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji 

Stypendialnej ds. przyznawania stypendium edukacyjnego za wyniki w nauce  

i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych - druk nr 92/15. 

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 wyłonienia przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji 

Stypendialnej ds. przyznawania stypendium edukacyjnego za wyniki w nauce  

i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych - druk nr 92/15 

(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 XI/91/2015  

w sprawie wyłonienia przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji Stypendialnej 

ds. przyznawania stypendium edukacyjnego za wyniki w nauce  

i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych (uchwała stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 



 

Ad.12 
Projekt uchwały w/s wydania opinii dotyczącej przejęcia drogi łączącej 

miejscowość Przeborowo z drogą krajową nr 22 przez m. Łęczyn (gm. 

Dobiegniew) - druk nr 93/15. 

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 wydania opinii dotyczącej przejęcia drogi łączącej miejscowość 

Przeborowo z drogą krajową nr 22 przez m. Łęczyn (gm. Dobiegniew) - druk nr 93/15 

(projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XI/92/2015  

w sprawie wydania opinii dotyczącej przejęcia drogi łączącej miejscowość 

Przeborowo z drogą krajową nr 22 przez m. Łęczyn (gm. Dobiegniew) (uchwała 

stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.13 

Projekt uchwały w/s nadania rondu na terenie miasta Drezdenka nazwy Rondo 

NSZZ "Solidarność" - druk nr 94/15. 

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 nadania rondu na terenie miasta Drezdenka nazwy Rondo NSZZ 

"Solidarność" - druk nr 94/15 (projekt stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XI/93/2015  

w sprawie nadania rondu na terenie miasta Drezdenka nazwy Rondo NSZZ 

"Solidarność" (uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.14 

Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania - druk nr 95/15. 

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 utworzenia odrębnego obwodu głosowania - druk nr 95/15 

(projekt stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 



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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XI/94/2015  

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania (uchwała stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.15 

Projekt uchwały w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Drezdenko - druk nr 96/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. Dodał, że jest to wstęp 

do przeprowadzenia konsulatacji w sprawie zmiany nazwy Placu Wileńskiego. 

Poinformował, że projet ten pozwoli radzie wybrać formę, sposób i terminy 

przeprowadzenia konsulatcji z mieszkańcami. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Drezdenko - druk nr 96/15 (projekt stanowi załącznik nr 20 

do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XI/95/2015  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik nr 21 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad.16 

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

druk nr 97/15. 

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 

97/15 (projekt stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XI/96/2015  

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

załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.17 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko - druk nr 

98/15. 



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 budżetowej Gminy Drezdenko - druk nr 98/15 

(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 XI/97/2015  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.18 

Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2015-2021 - druk nr 99/15. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 

lata 2015-2021 - druk nr 99/15 (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 XI/98/2015  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2015-2021 (uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.19 

Projekt uchwały w/s określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem - 

druk nr 100/15. 

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 prac nad projektem uchwały budżetowej, 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem - druk nr 

100/15 (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 XI/99/2015  

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju  



i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem (uchwała 

stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.20 

Projekt uchwały w/s przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających 

w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze - druk nr 101/15. 

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 przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w 

dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Zielonej Górze - druk nr 101/15 (projekt stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XI/100/2015  

w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w 

dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze (uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad.21 

Projekt uchwały w/s powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku - 

druk nr 102/15. 

Przewodniczący Rady A. Kołwzan poinformował, że projekt został przedstawiony 

radzie w ostatniej chwili ze względu na konieczność dopracowania Statutu MRM. 

Dodał, że głównie chodzi o zmianę ilości radnych z 16 na 15 osób oraz wprowadzone 

zostały zmiany kosmetyczne nie wpływające na merytoryczną treść projektu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku - druk nr 

102/15 (projekt stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XI/101/2015  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku (uchwała 

stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu). 

 

 

 

 



Ad.22 

Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że w biurze radny 

dostępne są dokumenty wychodzące i przychodzące w sprawach interpelacji 

radnych. 

A.Kołwzan zaproponował, aby kolejna sesja RM odbyła się 23 września br.  

o godz. 15:00. 

Radny K. Chyba zapytał kiedy swoją działalność rozpocznie komisja ds. 

zagospodarowania terenu obecnego stadionu i  byłego basenu. Zaproponował, aby 

odkryty basen wyposażyć w podgrzewaną wodą. Obecni na sali wyjaśnili, że taka 

właśnie koncepcja jest brana pod uwagę. Przewodniczący RM zaproponował, aby we 

wrześniu zorganizować spotkanie w sprawie koncepcji nad obiektem i zaprosić do 

współpracy przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej nowej kadencji. 

Radny M. Suchecki zapytał dlaczego nic się nie dzieje na terenie budowy nowej 

remizy strażackiej.  

Burmistrz powiedział, że nie obecny jest kierownik inwestycji, który jest osobą 

kompetentną do udzielenia informacji w tej sprawie. Dodał, że obecnie budowane są 

fundamenty, a więc jest to początek i zaplanowany na ten rok zakres inwestycji 

zostanie zrealizowany. 

Przewodniczący RM poprosił wszystkich radnych o zadawanie tego typu pytań  

w punkcie „Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów 

Gminy Drezdenko”, gdyż przy odpowiedziach obecni są kierownicy merytorycznie 

przygotowani i odpowiedzialni za dane tematy. 

 

Ad. 23 

Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/ Adam Kołwzan 

  

  

  


