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Protokół Nr XIX.2016 
z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 2 lutego 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 2 lutego 2016 o godz. 17:00, a zakończono o godz. 17:40 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych. 
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 XIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan dokonał otwarcia XIX sesji Rady 

Miejskiej, jednocześnie poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 

3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015.1515 ze 

zm.) na wniosek Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka (pismo stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Powitał Burmistrza Drezdenka  

M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza Drezdenka A. Kozubaja, Sekretarza Gminy  

B. Rerusa (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2a do niniejszego protokołu), 

przybyłych gości oraz radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu). 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 XIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie 

Drezdenko - druk nr 204/16. 

4.  Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Ad. 3 
Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie 

Drezdenko - druk nr 204/16. 

Burmistrz Drezdenka przypomniał, że podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej 

przedstawił potrzebę zwołania dzisiejszej sesji i to jest w zasadzie wszystko, co 

dotyczy przedmiotowej uchwały. 

Zofia Cytryna Urbanista współpracująca z tut. Urzędem przeprosiła wszystkich 

zebranych za zaistniałą sytuację, która spowodowała przesunięcie procedury 

związanej z uchwałą w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak dodał, że wszyscy są bardzo zaangażowani w tę 

sprawę i starają się maksymalnie przyspieszyć wszelkie niezbędne procedury. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że szczęściem jest, że się dało 

odkręcić powstałe zamieszanie i wyraził nadzieję, że lada chwila wszystko się dobrze 

zakończy. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko 

(projekt stanowi załacznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XIX/203/2016  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko (uchwała 

stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 4 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad                                     
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział  
i XIX sesję Rady Miejskiej uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:       
J. Ambroziak 

    
               Przewodniczący Rady Miejskiej 

          
                /-/ Adam Kołwzan 

 


