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

z dnia 30 grudnia 2015 roku 
 

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

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych Rady Miejskiej w Drezdenku. 

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 XVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał radnych powiatowych, kierowników jednostek, 

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 13 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 odczytał porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 



3. Wręczenie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie 

włączenia jednostki OSP Trzebicz do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

4. Wręczenie podziękowania za współpracę z biblioteką w Niegosławiu. 

5. Projekt uchwały w/s "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do 

2022" - druk nr 184/15. 

6. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok 

oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Drezdenko na lata 2016-2021. 

7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz o projekcie uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021. 

8. Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Drezdenku 

dotyczących projektu uchwały budżetowej. 

9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi 

poprawkami wraz z ich przegłosowaniem. 

10. Projekt uchwały w/s uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2016 - druk nr 

- 185/15. 

11. Projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 186/15. 

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

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

14. Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej pożyczki - druk nr 187/15. 

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

druk nr 188/15. 

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

na lata 2015-2021 - druk nr 189/15. 

17. Projekt uchwały w/s ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 190/15. 

18. Projekt uchwały w/s ustalenia dopłat do cen za 1 m3 dostarczonej wody i 1 m3 

odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Drezdenko - 

druk nr 191/15. 

19. Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej - druk nr 

192/15. 

20. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Drezdenko - druk nr 

193/15. 

21. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok. 

22. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji na 2016 rok. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 



 

Ad. 3 

Wręczenie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  

w sprawie włączenia jednostki OSP Trzebicz do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. st. bryg. 

Hubert Harasimowicz poinformował, że decyzją Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożarna z Trzebicza została włączona do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dodał, że tym samym jest czwartą 

jednostką z Gminy Drezdenko należącą do KSRG. Wcześniej do systemu zostały 

włączone OSP Drezdenko, OSP Niegosław i OSP Rąpin. 

Komendant Wojewódzki PSP wyraził zadowolenie z faktu, że jednostki OSP z terenu 

gminy Drezdenko tak licznie funkcjonują w KSRG. Powiedział, że jest to doskonały 

dowód na fachowość pracy i poświęcenie strażaków ochotników. Podziękował 

jednocześnie Burmistrzowi Drezdenka M. Pietruszakowi za wsparcie w działania 

Ochotniczych Straży Pożarnych i za wzorową współpracę. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że włączenie jednostki OSP Trzebicz 

jest wspólnym dziełem wyników i zaangażowania strażaków, ale również doskonałej 

współpracy z obecnymi na sali komendantami. 

Uroczystego wręczenia dokumentu potwierdzającego włączenie do KSRG 

dokonali st. bryg. H. Harasimowicz oraz mł. bryg. Andrzej Cacek, Komendant 

Powiatowy PSP w Strzelcach Kraj. Dokument odebrali przedstawicieli jednostki OSP 

Trzebicz. 

 

Ad. 4 

Wręczenie podziękowania za współpracę z biblioteką w Niegosławiu. 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. J. Tischnera Teresa Dabaere 

wymieniła biblioteki działające na terenie gminy Drezdenko. Podziękowała Radom 

Sołeckim jednostek pomocniczych na terenie, których funkcjonują biblioteki  

a szczególnie Włodzimierzowi Zarzyńskiemu sołtysowi sołectwa Niegosław za 

współpracę podczas kadencji 2011-2015. 

T. Dabaere słowa podziękowania za dobrze układającą się współpracę skierowała 

również w stronę Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty, Centrum Promocji Kultury 

oraz Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w/s "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko 

do 2022" - druk nr 184/15. 

Projekt uchwały przedstawił Paweł Sugocki Prokurent firmy Expeto sp. z o. o. sp. k. 

w Zielonej Górze. 

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m. in. przyczynić się do osiągnięcia celów, 

które są określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Chodzi tutaj 

przede wszystkim o redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę, jakości powietrza na 



obszarach, na których odnotowano przekroczenia, jakości poziomów dopuszczalnych 

stężeń w powietrzu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest przede wszystkim 

dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub 

kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest 

wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję 

gminy. To jeden z kluczowych dokumentów dla gmin, które poważnie myślą o swoim 

rozwoju w najbliższych latach. 

W ujęciu lokalnym zadaniem Planu jest uporządkowanie i organizacja działań 

podejmowanych przez gminę sprzyjających realizacji ww. celom. Ponadto dokonanie 

oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze 

wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w 

przyszłości - wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania. Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko określa strategię inwestycji i innych działań 

służących redukcji gazów cieplarnianych, podniesieniu efektywności energetycznej i 

zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych.  Ponadto potrzeba opracowania 

i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Drezdenko wpisuje się w politykę 

Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Niniejszy 

dokument umożliwi również spełnienie obowiązków nałożonych na jednostki sektora 

publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn. zm.). 

Zmiana w kierunku gospodarki niskoemisyjnej stanowi jedno z najpoważniejszych 

wyzwań gospodarczych i środowiskowych stojących przed Unią Europejską i 

państwami członkowskimi. Polska dostrzega potencjał jaki niesie ze sobą 

ukierunkowanie gospodarki na tory niskoemisyjne. Dobrze przygotowana strategia 

zmiany w kierunku niskoemisyjnym może stanowić bardzo silny impuls rozwojowy 

zarówno dla Polski, jak i dla całej Unii Europejskiej. Aby tak się stało, strategia 

powinna być dopasowana do realiów społeczno-gospodarczych danego państwa 

oraz uwzględniać zmieniający się kontekst globalny. Na szczeblu prawa 

międzynarodowego i unijnego Polska podjęła zobowiązania, które zmierzają do 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach tzw. pakietu klimatyczno-

energetycznego UE oraz strategii „Europa 2020".1 Działaniami tymi są: 

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu z poziomem z 

roku 1990, 

• zwiększenie do 20 % udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii, 

• zmniejszenia zużycia energii o 20% . 

                                                 
1 „Europa 2020" jest strategią rozwoju społeczno - gospodarczego Unii Europejskiej obejmującą okres 
10 lat do 2020 roku. Jest to dokument przedstawiający cele rozwoju Unii Europejskiej pod względem 
społeczno - gospodarczym, przy uwzględnieniu założeń zrównoważonego rozwoju. Przez rozwój 
zrównoważony należy rozumieć taki wzrost gospodarczy w którym zachowana jest wszelka 
równowaga pomiędzy środowiskiem naturalnym a człowiekiem. Jak podaje serwis internetowy 
europa.eu, W strategii Europa 2020 „ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE ma osiągnąć do 
2020 roku. Obejmują one zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację 
społeczną i walkę z ubóstwem 



W związku ze zobowiązaniami państwa polskiego, dotyczącego redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej oraz redukcji zanieczyszczeń do 

powietrza dla niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko 

zostały wyznaczone następujące cele, których osiągnięcie przewiduje się na rok 

2020: 

- redukcja do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych o 20 % (tj. o 40 032,31 

Mg CO2/rok), w stosunku do roku bazowego, tj. 2005r. 

- zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych do poziomu 20% (tj. wzrost wyprodukowanej energii ze źródeł 

odnawialnych o 12 771,34 MWh/rok), w stosunku do roku bazowego, tj. 

2005r.  

- redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej  o 20% (tj. o 113 843,00 MWh), 

w stosunku do roku bazowego, tj. 2005r. 

Ponadto Gmina Drezdenko leży w obszarze strefy lubuskiej, w której nie zostały 

zachowane warunki dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10, zostały zatem 

stwierdzone przekroczenia substancji w powietrzu określone wg dyrektywy CAFE. 

Tym samym strefa Lubuska została zobligowana do opracowania Programu ochrony 

powietrza (POP). Przyczyną obligującą do stworzenia programu w strefie było 

wystąpienie ponadnormatywnej liczby dni z przekroczonym poziomem 24-godzinnym 

stężenia dla pyłu zawieszonego PM10 oraz stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu 

oraz arsenu. 

W związku z powyższym niniejsze opracowanie będzie składało się z następujących 

elementów: 

I. Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy 

Drezdenko zawierający: 

1. Informacje ogólne dotyczące charakterystyki gminy, ocenę stanu istniejącego 

oraz ocenę dotychczasowych działań zmierzających do obniżenia emisji CO2 na 

terenie Gminy Drezdenko. 

2. Inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy powstałej w 

skutek spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, użytkowania energii elektrycznej, 

ciepła sieciowego oraz z uwzględnieniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł 

energii z podziałem na poszczególne grupy odbiorców energii. 

3. Prognozę emisji dla roku 2020 przy założeniu braku działań ukierunkowanych 

na obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

4. Podsumowanie części inwentaryzacyjnej. 

II. Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, zawierający:  

1. Metodologię doboru działań, 

2. Sektorowy potencjał redukcji emisji CO2, 

3. Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, 

4. Analiza SWOT, 

5. Harmonogram wdrażania planu działań wraz ze wskazaniem możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych na jego realizację, 

6. Plan monitorowania i weryfikacji wdrożonych działań. 



W związku ze zidentyfikowanym zanieczyszczeniem w Gminie zaplanowano podjęcie 

szeregu działań, w tym inwestycyjnych, których efektem ma być ograniczenie 

przewidywanej emisji w roku 2020. Do planowanych działań należą m.in.: 

1. Termomodernizacja budynków administracji samorządowej Gminy Drezdenko  

2. Termomodernizacja budynków administracji samorządowej Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego 

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, należących do innych 

podmiotów  

i instytucji niż samorząd terytorialny 

4. „Zielone” zamówienia publiczne 

5. Opracowanie zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

oraz zmian aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

Gminy Drezdenko, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego 

6. Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach 

użyteczności publicznej  

7. Wymiana na energooszczędne oświetlenia dróg i ulic  

8. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Drezdenko  

9. Budowa i modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Drezdenko 

10. Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie Gminy Drezdenko 

11. Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków 

transportu  

12. Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu – 

w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz 

hybrydy  

13. Modernizacja transportu ciężarowego prywatnego i komercyjnego 

14. Wybór przewoźnika dla transportu, którego tabor wyposażony jest w 

ekologiczne jednostki napędowe 

15. Tworzenie barier ekologicznych - nasadzenia drzew tlenowych o większym 

poziomie wchłaniania CO2 

16. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych oraz 

jednorodzinnych, jak również w budynkach wykorzystywanych na działalność 

przemysłową i pozostałą gospodarczą, jak również termomodernizacja źródeł 

ciepła, wraz ze zmianą źródła na bardziej efektywne pod względem 

energetycznym 

17. Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków 

do 3 kW 

18. Montaż mikro/małych instalacji fotowoltaicznych o średniej mocy 40 kW 

19. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 MW. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do 

2022" - druk nr 184/15 (uchwała stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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



Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XVI/183/2015  

w sprawie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do 2022" 

(uchwała stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 6 

Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2016 

rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz omówiła proponowane przez Burmistrza autopoprawki 

do projektu uchwały w/s uchwały budżetowej na 2016 rok oraz do projektu uchwały 

w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021 

(stanowisko Burmistrza Drezdenka w sprawie zmian aktualizujących projekt uchwały 

budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu, stanowisko Burmistrza Drezdenka w sprawie zmian aktualizujących projekt 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2016-2021 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).  

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że projekt uchwały  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2016 oraz projekt uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021 

radni otrzymali zgodnie z obowiązującymi terminami. 

 

Ad. 7 

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o 

przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz o projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2016-2021. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan odczytał:  

1. Pozytywną opinię RIO w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok wraz z uzasadnieniem (opinia stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).  

2. Pozytywną opinię RIO w Zielonej Górze o projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021 

przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok (opinia 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Miejskiej  

w Drezdenku dotyczących projektu uchwały budżetowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie Komisje 

Rady Miejskiej wydały pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Drezdenko na 2016 rok oraz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021. Odczytał przedmiotowe opinie.  

(Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).  

(Opinia Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).  



(Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu).  

(Opinia Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 

Ochrony Przeciwpożarowej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 9 

Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi 

poprawkami wraz z ich przegłosowaniem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że radni otrzymali 

stanowisko Burmistrza Drezdenka w sprawie zmian aktualizujących projekt uchwały 

budżetowej na 2016 rok oraz w sprawie zmian aktualizujących projekt uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że radni otrzymali materiały dotyczące 

zmian w projekcie budżetu. Dodała, że zmiany te dotyczyły zadania „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków”. Skarbnik poinformowała, że wykonanwca nie zrealizował 

zakresu prac, które powinny być zrealizowane w 2015 roku. Powiedziała, że zadanie 

to finansowane jest z trzech źródeł: dochodów własnych Gminy, pożyczki  

z Narodowego Funduszu Ochrony Gospodarki Wodnej oraz dotacji. A. Lachowicz 

poinformowała, że zakres prac wykonany w 2015 roku pokryty został z dotacji, 

natomiast pożyczka zaciągnięta została w wysokości 900.000,00 zł. ale została 

wykorzystana w niższej kwocie. Skarbnik dodała, że pozostała część w wysokości 

654.171,00 zł. musi zostać przeniesiona do wydatków roku 2016. Skarbnik Gminy 

powiedziała, że tego własnie dotyczy autopoprawka do projektu budżetu na 2016 

rok. 

Radny W. Zarzyński zauważył, że bardzo dobrym sposobem na zadowolenie 

mieszkańców był przedstawiony przez Burmistrza harmonogram instalacji 

wodociągowej na terenie Niegosławia, Lipna, Czartowa, Marzenina i Karwina. Dodał, 

że do tej pory w jednej miejscowości była realizowana inwestycja, a co do innej 

przygotowywana była dokumentacja. W. Zarzyński w projekcie budżetu nie dostrzegł 

żadnej informacji dotyczacej instalacji wodociągowej na terenie wspomnianych 

miejscowości. Poprosił o wykorzystanie każdej możliwości, aby w Karwinie również 

pociągnąć wodociąg. 

Burmistrz powiedział, że deklarował kontynuację realizacji wspomnianej inwestycji na 

terenie Karwina, dlatego Gmina postara się wygospodarować środki  

z przyszłorocznego budżetu na dokumentację, aby spiąć aglomerację w całość. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj dodał, że jeśli chodzi o wodociągi to nie jest tak, że 

zupełnie zrezygnowano z tego typu zadań, bo w 2016 roku wprowadzone zostało 

zadanie dotyczące rozbudowy wodociagu w miejscowości Gościm. 

Radny D. Krysa poprosił, aby w ciągu przyszłego roku budżetowego nie ścinać 

wydatków majątkowych. 

M. Pietruszak odpowiedział, że środki przeznaczone na wydatki majątkowe mogą 

być przeznaczana tylko i wyłacznie na wydatki majątkowe. Dodał, że obawy radnego 

są nieuzasadnione. 



Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła zmiany aktualizujące 

projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenka na 2016 rok.  

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła zmiany aktualizujące 

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 

lata 2016-2021. 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2016 - druk 

nr - 185/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał, że głosowanie dotyczy 

uchwały budżetowej wraz z wprowadzonymi przez Burmistrza autoporawkami 

omówionymi przez Skarbnkika Gminy. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2016 (projekt 

uchwały stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XVI/184/2015  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2016 (uchwała stanowi 

załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 186/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej a. Kołwzan przypomniał, że głosowanie dotyczy 

uchwały budżetowej wraz z wprowadzonymi przez Burmistrza autoporawkami 

omówionymi przez Skarbnika Gminy. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko 

na lata 2016-2021 (projekt uchwały stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XVI/185/2015  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 

lata 2016-2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

- Włodzimierz Zarzyński 



- Dariusz Krysa 

- Krzysztof Siuda 

- Michał Czekajło 

- Sebastian Dukaczewski 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Krzysztof Jaśków 

- Edward Dasiukiewicz 

- Karol Chyba 

- Mariusz Suchecki 

- Danuta Saj 

- Paulina Pieluszczak-Suchodolska 

- Grażyna Bedla 

Radny W. Zarzyński: 

Poinformował, że na osiedlu przy ul. Mickiewicza ustawiony został znak informujący 

o zakazie zatrzymywania. Dodał, że mieszkańcy karani są za zatrzymanie się nawet 

na krótką chwilę. W związku z tym poprosił o zamontowanie w tym miejscu tabliczki 

informującej się o zakazie zatrzymywania się powyżej 5 minut. 

Radny D. Krysa: 

Poinformował, że w latach 2016-2020 można pozyskać środki na dofinansowanie 

różnego rodzaju zadań. 

Radny K. Siuda: 

1. Poinformował, że w miejscowości Goszczanowo jest jedna lampa, która świeci 

ale zasłaniają ją krzaki. 

2. Zauważył, że droga powiatowa Gościm-Sowia Góra jest w stanie katastrofalnym. 

Radny M. Czekajło: 

1. Poinformował, że studzienki burzowe w nawierzchni mostu nad Notecią stwarzają 

niebezpieczeństwo. 

2. Poinformował, że lampa przy ul. Dąbrowskiej wskutek uderzenia została 

przekrzywiona. 

3. Poinformował, że Gazecie Drezdeneckiej ukazała się informacja, że ul. Słoneczna 

została ukończona. Zauważył, że remont ulicy został ukończony częściowo. 

Radny S. Dukaczewski:  

1. Poprosił o szeroką akcję informacyjną dotyczącą konsultacji społecznych  

w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego (plakaty, ulotki). 

2. Zapytał jakie prace będą wykonywane przy kontynuacji budowy obwodnicy 

Drezdenka w zaplanowane w budżecie województwa lubuskiego kwocie 3 mln. zł. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

Zwrócił uwagę na potrzebę poprawienia stanu nawierzchni „końcówek” niedawno 

wykonanej drogi w Drawinach. 

Radny K. Jaśków: 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapytał czy była przeprowadzona kontrola 

stoisk, na których sprzedawane są fajerwerki. 

Radny E. Dasiukiewicz: 



1. W odniesieniu do informacji z poprzedniej sesji RM zapytał jakie prace będą 

wykonywane na ul. Lema. 

2. Zapytał czy są jakieś rezultaty związane z działaniami w sprawie możliwości 

przyłączenia do sieci gazowej nieruchomości we wsi Osów gm. Drezdenka. 

Radny K. Chyba: 

1. Poprosił o wyrównanie nawierzchni ul. Polnej. 

2. Zapytał kiedy mieszkańcy ul. Podgórnej będą mogli przyłączać się do kanalizacji. 

3. Zwrócił uwagę na potrzebę zajęcia się murem okalającym cmentarz przy ul. 

Podgórnej. 

Radny M. Suchecki: 

1. Zwrócił się z pytaniem do radnych powiatowych w sprawie deklaracji składanych 

przez Starostę odnośnie odcinka ok. 1 km drogi w stronę Marzenina, który miał 

być zrobiony w bieżącym roku. W związku z tym, że prace nie zostały wykonane 

poprosił o stanowisko Starosty w tej sprawie. 

2. Poprosił o wyrównanie i załatanie dziur w nawierzchni odcinka drogi od figury  

w stronę lasu w Rąpinie. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj zapytała o rezultat działań w sprawie kontaktu z firmą 

Orange w kwestii sieci światłowodowej. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska ponownie zwróciła uwagę na 

zapadniętą studzienkę, znajdującą się w nawierzchni ul. Poznańskiej w Trzebiczu. 

Poprosiła o zabezpieczenie tego miejsca. Dodała, że obecny stan zagraża 

bezpieczeństwu mieszkańców. 

Sołtys Nowego Trzebicza G. Bedla: 

1. Zwróciła uwagę na potrzebę utwardzenia płytami nawierzchni drogi z Osowa 

do Trzebicza. 

2. Mimo odrzuconego wniosku do budżetu na rok 2016 w sprawie ustawienia 

trzech lamp w Trzebiczu Nowym, zauważyła, że jedna lampa jest niezbędna. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 15 minutową przerwę  

w obradach. 

 

Ad. 13 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny W. Zarzyński: 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak zadeklarował ustawienie znaku na osiedlu 

Mickiewicza z propozycją informacji o zakazie zatrzymywania powyżej 10 minut. 

Radny D. Krysa: 

Burmistrz poinformował, że Gmina zamierza ubiegać się o środki na różnorodne cele 

i z różnych źródeł np. Lokalnej Grupy Działania „Brama Lubuska”, w ramach rozwoju 

obszarów wiejskich, z odnowy wsi, z Regionalnego Rozwoju Operacyjnego odnośnie 

zadań oświatowych. Dodał, że jeśli chodzi o Lokalne Grupy Rybackie to pula nie jest 

jeszcze doprecyzowana i trudno jest jednoznacznie określić zadania na jakie Gmina 

będzie starała się o środki.  



 

Radny K. Siuda: 

Burmistrz powiedział, że niezbędna jest wizja, w celu ustalenia do kogo należy teren, 

na którym rosną drzewa zasłaniające lampę. 

Radny M. Czekajło: 

1. M. Pietruszak zadeklarował ponowny monit w ZDW w sprawie studzienek 

burzowych w nawierzchni dróg wojewódzkich. 

2. Burmistrz poinformował, że uszkodzona lampa przy ul. Dąbrowskiej jest  

w trakcie naprawy. 

3. Burmistrz powiedział, że w Gazecie Drezdeneckiej ukazała się informacja  

o ukończeniu remontu ul. Słonecznej w części na jaką została przygotowana 

dokumentacja. 

Radny S. Dukaczewski: 

1. M. Pietruszak powiedział, że informacje o konsultacjach będą umieszczone na 

Facebooku, stronie internetowej Urzędu, poprzez wysłanie sms-ów do 

mieszkańców. Burmistrz przyjął wniosek radnego w kwestii plakatów, jednak 

bliżej terminu rozpoczęcia konsultacji tj. 11 stycznia 2016r. 

2. Burmistrz poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z Wicemarszałkiem 

Województwa Lubuskiego Alicją Makarską w sprawie obwodnicy Drezdenka. 

Dodał, że kosztorys II etapu obwodnicy opiewa na kwotę 20 mln. zł. i został 

rozpisany na dwa lata. Powiedział, że uzyskał zapewnienia, że środki te 

zostaną wzbogacone o finanse z Regionalnego Programu Operacyjnego  

w relacji 85% z RPO a 15% z budżetu województwa. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

Burmistrz Drezdenka zadeklarował poprawienie stanu nawierzchni „końcówek” drogi 

w Drawinach. 

Radny K. Jaśków: 

Burmistrz poinformował, że podczas ćwiczeń OSP prewentysta z Państwowej Straży 

Pożarnej dokonał kontroli stoisk z fajerwerkami. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że inwestycja dotycząca ul. Lema została 

rozpisana na dwa lata – na rok 2016 200.000, 00 zł., natomiast na 2017 rok 

600.000.,00 zł. Dodał, że harmonogram prac jest w trakcie ustalania/ 

2. M. Pietruszak powiedział, że w kwestii możliwości podłączenia gazu do Osowa  

i Trzebicza Gmina może tylko wnioskować i zachęcać do działań gazownię. 

Dodał, że gazyfikacja nie jest zadaniem własnym Gminy. Zadeklarował udzielenie 

odpowiedzi w tej sprawie na piśmie. 

Radny K. Chyba: 

1. Burmistrz poinformował, że sprawa ul. Polnej zostanie potraktowana jako 

wniosek. 

2. M. Pietruszak powiedział, że po nowym roku inwestycja kanalizacji zostanie 

przekazana do Urzędu a następnie do PGKiM. Dodał, że minimalnie okres 

procedury trwał będzie 2 miesiące i po tym czasie mieszkańcy będą mogli 

dokonywać przyłączy. 



3. Burmistrz powiedział, że planuje się dokonać rozbiórki muru okalającego 

cmentarz przy ul. Podgórnej i po konsultacjach z Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego oraz Konserwatorem Zabytków pomyśleć zabezpieczeniu 

alternatywnym. 

Radny M. Suchecki: 

1. Burmistrz zadeklarował wystąpienie z pismem do Starostwa Powiatowego  

w Strzelcach Kraj. w sprawie naprawy drogi w Marzeninie. 

2. M. Pietruszak przyznał, że naprawa nawierzchni drogi w Rąpinie jest kwestią 

wyrówniania. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że z firmą Orange prowadzona była 

korespendencja elektroniczna, z której jednoznacznie wynika brak zainteresowania 

doprowadzeniem internetu do Lubiatowa. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

M. Pietruszak poinformował, że PGKiM deklarowało naprawę studzienki w Trzebiczu. 

Sołtys Trzebicza Nowego: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że droga z Osowa do Trzebicza będzie 

utrzymywama w ramach remontów bieżących dróg. Zaproponował wizytę  

w Referacie Dróg tut. Urzędu. 

2. M. Pietruszak poinformował, że w styczniu 2016r. będą uruchamiane 4 lampy 

w stronę jeziora „Irena”. Dodał, że w budżecie Gminy zabezpieczona jest pula 

środków na oświetlenie, w ramach której będą podejmowe decyzje co do 

miejsc priorytetowych. Zadeklarował, że miejsca wskazane przez p. Sołtys 

zostaną wzięte pod uwagę. 

Ad. 14 

Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej pożyczki - druk nr 187/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej pożyczki (projekt stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XVI/186/2015  

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej pożyczki (uchwała stanowi załącznik  

nr 17 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 

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

- druk nr 188/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 



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

(projekt stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XVI/187/2015  

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

stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2015-2021 - druk nr 189/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

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

lata 2015-2021  (projekt stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XVI/188/2015  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2015-2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 17 

Projekt uchwały w/s ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 190/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego (projekt stanowi załącznik nr 22 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XVI/189/2015  

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie wygasają 

z upływem roku budżetowego (uchwała stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 18 

Projekt uchwały w/s ustalenia dopłat do cen za 1 m3 dostarczonej wody i 1 m3 

odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 191/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 



Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ustalenia dopłat do cen za 1 m3 dostarczonej wody i 1 m3 

odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Drezdenko 

(projekt stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XVI/190/2015  

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

odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy 

Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 19 

Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej - druk nr 

192/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj zaproponował wniesienie poprawki do 

przedmiotowego projektu polegającej na zapisie w § 3 ust. 1 pkt 3 po 

wyszczególnieniu kwoty 2,50 zł. „za każdy rozpoczęty m2” zajmowanej powierzchni. 

Dodał, że jeżeli radni przyjmą wspomnianą poprawkę wówczas punkt 4 powinien 

zostać wykreślony. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej wraz z poprawką 

(projekt stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosownia: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XVI/191/2015  

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej wraz z poprawką 

(uchwała stanowi załącznik  nr 26 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 20 

Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Drezdenko - druk 

nr 193/15. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku  

z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Drezdenko (projekt 

stanowi załącznik 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 XVI/192/2015  

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 

kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 28 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 21 

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali projekt 

planu pracy na 2016 rok. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok. 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych przyjęła plan pracy Rady Miejskiej na 

2016 rok (plan pracy RM stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 22 

Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekty planów komisji 

były omawiane i przyjęte na poszczególnych komisjach Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Plany pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej na 2016 rok. 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych przyjęła plany pracy poszczególnych 

komisji Rady Miejskiej na 2016 rok (plany pracy poszczególnych komisji RM 

stanowią załączniki nr 30, 31, 32, 33 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 23 
Wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował wstępnie, aby kolejna 

planowa sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 stycznia 2016r.o godz. 15:00. 

Poinformował jednocześnie, że będzie potrzeba zorganizowania krótkiej sesji RM 

zwołanej na wniosek Burmistrza w dniu 11 stycznia 2016 roku o godz.16:00 

poświęconej pilnym sprawom oświatowym. 

A.Kołwzan podziękował wszystkim za pracę w 2015 roku życząc równocześnie 

równie owocnego i spokojnego roku 2016. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

 

 



 

Ad. 24 

Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad              

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Adam Kołwzan 

  


