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

z dnia 24 lutego 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 24 lutego 2016 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:40 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 XXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał Kierownika filii Powiatowego Urzędu Pracy w 

Drezdenku Arletę Jackowską,  radnych powiatowych, Komendanta Komisariatu 

Policji w Drezdenku Tomasza Ambrożuka, kierowników jednostek, 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 XXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 



2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja o stanie bezrobocia w mieście i gminie Drezdenko. 

4. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Drezdenka w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego na plac 

Zbawiciela. 

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 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na 

realizację zadania pt: "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki 

rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin" oraz zabezpieczenia na jego realizację 

niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Drezdenko na rok 2017 - druk 

nr 207/16. 

8. Projekt uchwały w/s przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria 

przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Drezdenko - druk nr 208/16. 

9. Projekt uchwały w/s ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

ustalenia specjalności i form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 209/16. 

10. Projekt uchwały w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Drezdenko - druk nr 210/16. 

11. Projekt uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2016 roku - druk 

nr 211/16. 

12. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreakcyjno-wypoczynkowe - druk nr 

212/16. 

13. Projekt uchwały w/s ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy  

a powstają odpady komunalne - druk nr 213/16. 

14. Projekt uchwały w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko - druk nr 

214/16. 

15. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 215/16. 



16. Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Burmistrza 

Drezdenka - druk nr 216/16. 

17. Projekt uchwały w/s przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2014 -

2020 - druk nr 217/16. 

18. Projekt uchwały w/s ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Kosin - druk nr 218/16. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Informacja o stanie bezrobocia w mieście i gminie Drezdenko. 

Kierownik filii Powiatowego Urzedu Pracy w Drezdenku A. Jackowska 

poinformowała, że radni otrzymali informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Strzelcach Marleny Płoteckiej nt. stanu bezrobocia w Gminie Drezdenko na dzień 

31.01.2016r. (informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

A. Jackowska poinformowała, że obecnie w gminie Drezdenko zarejestrowanych jest 

1140 osób bezrobotnych a stopa bezrobocia na koniec grudnia 2015r. w powiecie 

strzelecko-drezdeneckim wynosiła 17,7%, w woj. lubuskim 10,2%, w całym kraju 

9,6% . 

Kierownik filii PUP w Drezdenku przedstawiła informację na temat planu wydatków 

środków z poszczególnych funduszy w 2016r.: 

 Funduszu Pracy- 3 500 806,00 zł- (minus zobowiązania z 2015r. tj.770 000zł). 

PUP przygotował projekt z Rezerwy Ministra na aktywizację zawodową osób 

bezrobotnych do 50 roku życia  -170 000zł. 

 Europejski Fundusz Społeczny- (projekty w trakcie przygotowania) 3 776 000zł,                

w tym 2 348 000 zł skierowane jest na aktywizację zawodową bezrobotnych do 

30 roku życia (program POWER -Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 

oraz 1 428 000 zł dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (RPO LUBUSKIE 

2020). 

 Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - sporządzono zapotrzebowanie 

na kwotę 349 000zł, w tym: 96 000 zł na staże, 5 000 zł na szkolenia, 8 000 zł na 

finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym pracownikom 

niepełnosprawnym, 120 000 zł na jednorazowe środki na podjęcie własnej 

działalności gospodarczej, 120 000 zł na refundacje wyposażenia miejsca pracy. 

 Dodatkowe środki z Ministerstwa w kwocie 7 046 400zł  na nową formę pomocy 

dla osób poniżej 30 roku życia na lata 2016-2018r. ( 2016r.- 1 761 600zł, 2017r. – 

2 642 400zł, 2018r. – 2 642 400zł) - jest to refundacja części kosztów 

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie osób 

bezrobotnych do 30 roku życia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres 24 

miesięcy. PUP refunduje przez okres 12 miesięcy 1800zł +ZUS (co miesiąc). 

Umowy zawierane będą do końca 2017r.  

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 202 400zł – są to środki z FP przeznaczone na 

finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników  



i pracodawców (m.in. kursy, szkolenia, studia podyplomowe). 

Mikroprzedsiębiorstwa otrzymują 100% zwrotu kosztów szkolenia, pozostali 

pracodawcy 80%.  Pracodawca może przeznaczyć rocznie na kształcenie 

jednego uczestnika maksymalnie 300% przeciętnego wynagrodzenia. 

A.Jackowska powiedziała, że przy rozpatrywaniu wniosków o realizację form pomocy 

na zatrudnienie osób bezrobotnych, preferowani będą Ci pracodawcy, którzy po 

otrzymaniu wsparcia z PUP zatrudnią osoby na dalszy okres z własnych środków.  

Dodała, że od tego jaki będzie wskaźnik zatrudnienia osób bezrobotnych po 

zakończonej aktywizacji zawodowej zależeć będzie, jakie PUP otrzyma środki na 

kolejny rok.  Im większa efektywność zatrudnieniowa, tym większe środki finansowe 

dla powiatu.  

Radny D. Paluszkiewicz zapytał czy wszystkie dostępne oferty pracy zostały 

wykorzystane. 

Kierownik filii PUP powiedziała, że Urząd jest w trakcie realizacji tych ofert. Dodała, 

że w tej chwili wszystkie osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędzie 

Pracy są podzielone na tzw. profile. Wyjaśniła, że każda osoba które rejestruje się 

jako osoba bezrobotna musi określić swą gotowość do pracy.  

A. Jackowska poinformowała, że jest sporo osób w tzw. trzecim profilu, czyli 

oświadczające, że przychodzą do PUP tylko po to, aby korzystać ze składki 

zdrowotnej, natomiast znaczna część osób bezrobotnych jest w drugim profilu 

pomocy, czyli są to osoby zdolne i gotowe do podjęcia pracy. 

                                              

Ad. 4 

Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Drezdenka w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego na plac 

Zbawiciela. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przedstawił sprawozdanie z wyników 

konsultacji społecznych z dnia 8 lutego 2016r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że ze względu na wynik 

konsultacji nie został przedstawiony projekt uchwały w/s zmiany nazwy placu 

Wileńskiego na plac Zbawiciela. 

Radny K. Chyba nie zgodził się z Przewodniczącym RM. Zauważył, że konsultacje 

społeczne miały być tylko pomocą w podjęciu decyzji. Dodał, że w konsultacjach 

wzięło udział bardzo mała liczba uprawnionych do głosowania i dlatego 

zaproponował podjęcie stosownej uchwały. 

A.Kołwzan powiedział, że radni umawiali się, że zdanie mieszkańców będzie 

wiążące. 

Radny K. Chyba złożył wniosek formalny dotyczacy zajęcia stanowiska przez Radę 

Miejską w Drezdenku w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego na plac 

Zbawiciela. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych (za: 11, przeciw: 1, wstrzymało się: 1, 

nie głosowało: 2) zadecydowała o pozostawieniu dotychczasowej nazwy placu 

Wileńskiego. 



Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 5 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

- Michał Czekajło 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Edward Dasiukiewicz 

- Mariusz Suchecki 

- Krzysztof Jaśków 

- Waldemar Kupczak 

- Karol Chyba 

- Dariusz Krysa 

- Włodzimierz Zarzyński  

- Sołtys Drawin Cz. Binkowski 

- Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla 

- Sołtysa Kosina A. Zych 

- Sołtys Lubiatowa D. Saj 

- Sołtys Grotowa K. Piotrowska 

- Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan 

 
Radny M. Czekajło: 

1. Zwrócił uwagę na potrzebę oświetlenia parkingu przy ul. Milickiej przy „starym 

ogólniaku”. 

2. Zwrócił uwagę na potrzebę utwardzenia przystanku na żądanie przy ul. 

Piłsudskiego (k. niepublicznego przedszkola) – droga wojewódzka. 

3. Poinformował, że na posesję nr 40 położonej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i 

Pułaskiego podczas intensywnych opadów ze względu na źle wyprfilowany 

chodnik spływa woda. 

4. Zauważył że za mało informacji przekazywanych jest mieszkańcom odnośnie 

zarządców poszczególnych dróg biegnących przez gminę Drezdenko. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

Zapytał czy planowane są przeglądy dróg lokalnych i czy radni w takich przeglądach 

mogą wziąć udział. 

Radny E. Dasiukiewicz:  

Poinformował, że rodzina z ul. Kopernika nr 17 złożyła do UM pismo w sprawie 

obcięcia gałęzi z klonu. Otrzymano odpowiedź, że prace nie są możliwe ze względu 

na fakt, że drzewo jest zabytkiem. Dodał, że wnioskującym nie chodziło o ścięcie 

drzewa tylko o przycięcie gałęzi, które wchodzą do okna. Poprosił o wyjaśnienie 

nieporozumienia. 

Radny M. Suchecki: 

Zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku w sprawie wykonania 

analizy pod względem bezpieczeństwa wyniesionego przejścia dla pieszych  

w Rąpinie (czy nie jest za wysokie, czy może być umiejscowione na łuku drogi). 



Radny K. Jaśków:  

1. Poprosił o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które przechodzą przez 

przejście dla pieszych przy SP 1 w Drezdenku. Dodał, że przejście 

umiejscowione jest na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i Szkolnej przy ul. Szkolnej 

budynek nr 14. Powiedział, że przy tej posesji umiejscowiony jest również 

Centrum Sportowo-Wędkarskie i  zakład komputerowy. Poinformował, że 

mieszkańcy budynku nr 14 parkują swoje auta przy posesji, natomiast do 

zakładów usługowych wszyscy wjeżdżają i wyjeżdżają przez przejście dla 

pieszych, przez które przechodzą również dzieci. Podsumowując poinformował, 

że sytuacja taka stwarza niebezpieczeństwo. 

2. Zwrócił uwagę, że jeżeli samochód nie jest sprawny technicznie policja nie 

dopuści go do ruchu drogowego. Zapytał, co w przypadku, kiedy to droga, nie 

nadaje się się do użytku, użytkowanie jej grozi niebezpieczeństwem, czy policja 

może interweniować w sprawie takiej drogi. 

Radny W. Kupczak: 

Zwrócił uwagę na katastrofalny stan techniczny dróg wojewódzkich zwłaszcza nr 158 

Drezdenko – Trzebicz - Skwierzyna i 160 Drezdenko – Międzychód. Powiedział, że 

należy zastanowić się w jaki sposób wymóc na ZDW pieniądze na remont dróg 

wojewódzkich biegnących przez gminę Drezdenko. 

Radny K. Chyba: 

Zapytał Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku o możliwość sprawdzenia pod 

kątem bezpieczeństwa stanu techniczego chodników przy ul. Niepodległości, w 

szczególności odcinek od torów kolejowych do kościoła oraz przejście pod 

wiaduktem na ul. Długiej. Poprosił K. Peszel o wystąpienie do ZDW w sprawie 

naprawy chodników przy ul. Niepodległości i utwardzenia pobocza przy ul. 

Dworcowej. 

Radny D. Krysa: 

Zapytał czy byłaby możliwość, aby Gmina dołożyła się Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich do remontu dróg z terenu gminy Drezdenko.  

Radny W. Zarzyński: 

1. Zapytał o informacje w sprawie budowy II etapu obwodnicy Drezdenka. 

2. Przypomniał o potrzebie rozbudowania oświetlenia w miejscowości Niegosław.  

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 

1. Zwrócił się do radnych powiatowych z pytaniem dlaczego w szpitalu w Drezdenku 

nie przyjmuje okulista, urolog czy neurolog. 

2. Zapytał Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku czy nowi dzielnicowi mają 

te same numery telefonu co poprzedni. 

3. Zwrócił uwagę na katastrofalny stan ul. Niepodległości. 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla: 

1. W odniesieniu do interpelacji radnego D. Krysy powiedziała, że w pierwszej 

kolejności należy zadbać o drogi gminne. Zwróciła uwagę, że w Trzebiczu Nowym 

w dalszym ciągu nie dokończona jest droga wyłożona płytami – z lotniska do 

końca drogi. 



2. Zwróciła się z pytaniem do Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku czy na 

powierzchni drogi z Osowa do Trzebicza (w miejscu zakończenia ścieżki 

rowerowej) wskazane jest zamontowanie progu zwalniającego. 

Sołtys Kosina A. Zych: 

Zwrócił uwagę, że bardzo dużo opon i tapicerek samochodowych wyrzucanych jest 

do rowów, na pola, łąki i do lasów. Zapytał czy można w jakiś sposób temu zaradzić 

np. otwarcie punktów do których takie odpady można by nieodpłatnie oddawać. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

Zapytała kiedy nastąpi realizacja przebudowy placu Wileńskiego oraz czy przy nowej 

koncepcji placu Wileńskiego przewidziana jest budowa parkngu. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

W odniesieniu do przedstawionego projektu uchwały w/s udzielenia pomocy 

finansowej woj. lubuskiemu do dokumentacji projektowej w zakresie ścieżki 

rowerowej Drezdenko - Rąpin zwróciła uwagę na potrzebę poprawadzenia ścieżki 

rowerowej również do Grotowa. Przypomniała, że sołtysi wsi położonych w tej części 

gminy wraz z radnym M. Sucheckim składali petycję do ZDW, aby przy okazji 

przebudowy drogi zaprojektować również ścieżkę rowerową. Zastanawia się na jakim 

etapie i kiedy wspomniana ścieżka rowerowa została uszczuplona do odcinka 

Drezdenko-Rąpin zamiast odcinka Drezdenko-Grotów. Zauważyła, że ścieżka 

rowerowa jest tak samo potrzebna mieszkańcom Grotowa jak i mieszkańcom 

Rąpina, że mieszkańcy Grotowa mają jeszcze większą odległość do Drezdenka jak 

mieszkańcy Rąpina, na tej drodze również było wiele wypadków śmiertelnych  

i z Grotowa do Drezdenka również nie ma połączenia PKS. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan: 

1. Zapytał o możliwość obudowania podczas remontu oczyszczalni kompresorów 

powietrza ścianami ze względu na uciążliwy hałas. 

2.  Zwrócił uwagę, że betonowy progu w nawierzchni ul. Szkolnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 15 minutową przerwę  

w obradach. 

  

Ad. 6 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny M. Czekajło: 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że w budżecie Gminy na rok 2016 

została zapisana określona kwota przeznaczona na budowę oświetlenia. Dodał, 

że jest kilka dużych zadań w tym zakresie ale jest również kilkanaście zadań, 

które zawierają instalację jednego czy dwóch punktów świetlnych. Poinformował, 

że w tej chwili trudno jest określić czy w tym roku wystarczy środków na 

oświetlenie parkingu pomiedzy stadionem a „dawnym ogólniakiem”. Dodał, że 

jeżeli nie wystarczy środków na ten cel to interpelacja zostanie potraktowana jako 

wniosek do budżetu na 2017 rok. 

2. A. Kozubaj zadeklarował, że ponownie zostanie wystosowane pismo do ZDW  

w sprawie przystanku przy ul. Piłsudskiego. Dodał, że być może należy 



zaproponować porozumienie w tej sprawie, bo jak dotąd monity nie przynoszą 

efektu. 

3. W sprawie spływającej wody na posesję nr 40 przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego 

i Pułaskiego A. Kozubaj powiedział, że jest to również kwestia interwencji  

w rejonie dróg. 

4. Z-ca Burmistrza przypominiał, że niedawno w Gazecie Drezdeneckiej ukazała się 

informacja na temat zimowego utrzymania dróg i przy tej okazji wymienione 

zostały wszystkie drogi wojewódzkie wraz z nazwami ulic na terenie Drezdenka. 

Dodała, że gazeta rozprowadzana jest w ponad tysięcznym nakładzie i dociera 

zapewne do większości mieszkańców gminy, ale jeśli to w dalszym ciągu jest za 

mało to być może należy wydrukować plakaty dotyczące zarządców 

poszczególnych dróg na terenie gminy Drezdenko łącznie z numerami telefonów. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

Zastępca Burmistrza poinformował, że przeglądy dróg są przewidziane i nie ma 

przeszkód aby radni brali w nich udział.  

Radny E. Dasiukiewicz: 

A.Kozubaj zadeklarował sprawdzenie i wyjaśnienie powstałego nieporozmienia. 
Radny M. Suchecki: 

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku T. Ambrożuk powiedział, że pytanie nie 

do końca powinno być skierowane do policji. Zaproponował zgłoszenie się do 

zarządcy drogi. Dodał, że jeżeli zarządca drogi zwróci się do policji o opinię wówczas 

policja jest w stanie stwierdzić czy wspomniany próg powinien wyglądać tak jak 

wygląda i wystawić odpowiednią opinię. 

Radny K. Jaśków: 

1. Komendant Komisariatu Policji powiedział, że nie zna sprawy w związku z czym 

zadeklarował, że zleci dzielnicowemu rozeznanie i być może na kolejnę sesji 

udzieli wyczerpującej odpowiedzi. 

2. T. Ambrożuk powiedział, że policja nie może zamknąć drogi, jeśli jest ona w złym 

stanie technicznym. Podpowiedział zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. 

Radny W. Kupczak: 

Z-ca Burmistrza przyznał, że stan dróg wojewódzkich biegnących przez gminę 

Drezdenko jest skandaliczny. Zauważył, że dotychczasowe interwencje nie 

przynoszą skutku w ZDW i dlatego należy zwrócić sie wprost do p. Marszałek z pełną 

dokumentacją fotograficzną i korespondecją prowadzoną z ZDW. A. Kozubaj 

poinformował, że wg posiadanych informacji został ogłoszony lub w najbliższym 

czasie ma zostać ogłoszony przetarg na naprawę odcinka ul. Niepodległości za 

mostem (obecne światła). Dodał, że koszt remontu opiewa na kwotę ponad 800.000 

zł. 

Radny K. Chyba: 

1. T. Ambrożuk powiedział, że policja nie ma nic do drogi, która jest w złym stanie 

technicznym. Podpowiedział zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. 



2. W sprawie remontu pobocza przy ul. Dworcowej Z-ca Burmistrza zadeklarował 

przekazanie interpelacji do ZDW. 

Radny D. Krysa: 

A.Kozubaj powiedział, że w budżecie nie ma wystarczających środków na drogi 

gminne, a jak zaczniemy dokładać do remontów dróg wojewódzkich to możemy 

spodziewać się, że żadna droga wojewódzka nie będzie wykonana przez ZDW 

samodzielnie, tylko zawsze będzie pytanie ile dołoży Gmina. Dodał, że Gmina ma 

swoje zadania, ma dużo swoich dróg, w całym województwie lubuskim ma najwięcej 

kilometrów dróg gminnych. 

Radny W. Zarzyński: 

1. A. Kozubaj poinformował, że budżecie Województwa Lubuskiego zapisane jest 

ponad 3 mln. zł. na II etap budowy obwodnicy. Dodał, że jest to za mała kwota, 

ponieważ kosztorysowo ten etap ma kosztować ok. 20 mln.zł., ale zapisana kwota 

ma wystarczyć, aby starać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Powiedział, 

że początek budowy II etapu przewidziany jest jeszcze na ten rok. 

2. Z-ca Burmistrza powiedział, że na oświetlenie na terenie gminy zabezpieczona 

jest określona kwota. Przewiduje, że kilka punktów w Niegosławiu powstanie. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku T. Ambrożuk wyjaśnił, że od 15 stycznia 

br. teren działania Komendy Komisariatu Policji w Drezdenku został zwiększony  

o teren gminy Stare Kurowo. Dodał, że za wspomnianą zmianą nie poszły żadne 

zasoby ludzkie. T. Ambrożuk poinformował, że numery telefonów dzielnicowych 

przypisane są do konkretnej dzielnicy a nie do osoby policjanta. 

Sołtys Trzebicza Nowego G. Bedla: 

1. Zastępca Burmistrza powiedział, że jeśli chodzi o muldę, to okaże się w ciągu 

roku czy będzie możliwość remontu. 

2. Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku powiedział, że jest to kolejne pytanie 

zadane w złym kierunku. Dodał, policja nie ma żadnego wpływu na remonty dróg, 

ale jeżeli właściciel drogi zwróci się do policji o opinię w sprawie zamontowania 

progu zwalniającego na wspomnianym terenie wówczas po zbadaniu 

odpowiednia opinia zostanie wydana. 

Sołtys Kosina A. Zych: 

Zastępca Burmistrza poinformował Sołtysa Kosina, że opony i tapicerkę 

samochodową można składać w PSZOK-u (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych) mieszczącym się przy PGKiM w Drezdenku. Dodał, że tam od wtorku 

do piątku w godz. od 10:00 do 17:00 dostarczyć nieodpłatnie wszelkie odpady. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

A.Kozubaj poinformował, że prace przy placu Wileńskim rozpoczną się od 

przygotowania dokumentacji wykonawczej zgodnej z projektem zwycięskim. Dodał, 

że budowa powinna zakończyć się w przyszłym roku. Z-ca Burmistrza powiedział, że 

po zakończeniu przebudowy tego placu będzie ok. 40 miejsc parkingowych a oprócz 

tego zmieniona zostanie organizacja ruch ul. Nowogrodzkiej – będzie to ulica 

jednokierunkowa z wyznaczonym miejscami do parkowania. Poinformował, że 

przewidywana jest budowa parkingu oraz myjni samochodowej obok Orlenu. 



Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

Zastępca Burmistrza powiedział, że zgodnie z posiadanymi informacjami z ZDW, 

ścieżka będzie budowana na odcinku od km 70 do km 80 tj. 10 km. Dodał, że chodzi 

tu o przebudowę odcinka od obwodnicy do miejsca, które zostało zrobione przez 

ZDW. Wyjaśnił, że w ramach tej przebudowy jest przewidziane również 

zaprojektowanie ścieżki rowerowej na całej długości. A. Kozubaj powiedział, że 

zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Drezdenko dofinansowuje 1/5 kosztu 

dokumetacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan: 

1. Z-ca Burmistrza powiedział, że jeśli tylko będzie techniczna możliwość to 

powstanie ściana obudowująca kompresory powietrza. 

2. A. Kozubaj powiedział, że w sprawie betonowego progu w nawierzchni ul. 

Szkolnej Kierownik Referatu Dród podejmie stosowne działania. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

na realizację zadania pt: "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 

drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki 

rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin" oraz zabezpieczenia na jego 

realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Drezdenko na 

rok 2017 - druk nr 207/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie:  

Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na 

realizację zadania pt: "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki 

rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin" oraz zabezpieczenia na jego realizację 

niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Drezdenko na rok 2017 

(projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/206/2016  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na 

realizację zadania pt: "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki 

rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin" oraz zabezpieczenia na jego 

realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Drezdenko na 

rok 2017 (uchwała stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w/s przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria 

przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich 



osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Drezdenko - druk nr 208/16. 

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

omawiany na posiedzeniach komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania 

nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 10, przeciw: 1, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/207/2016  

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania 

nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w/s ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 209/16. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

ustalenia specjalności i form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 9, przeciw: 2, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/208/2016  

w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 9 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Drezdenko - druk nr 210/16. 



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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/209/2016  

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2016 

roku - druk nr 211/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2016 roku 

(projekt 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 XXI/210/2016  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2016 roku 

(uchwała stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreakcyjno-wypoczynkowe - druk nr 212/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z 

dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej 



nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreakcyjno-wypoczynkowe (projekt 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/211/2016  

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 

grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreakcyjno-wypoczynkowe 

(uchwała stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w/s ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne - druk nr 213/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne (projekt stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/212/2016  

w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy  

a powstają odpady komunalne (uchwała stanowi załącznik  nr 17 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 
Projekt uchwały w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko - druk nr 

214/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko (projekt 

stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 2. 



Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/213/2016  

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 15 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 215/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej  

w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/214/2016  

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 

grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (uchwała stanowi załącznik  

nr 21 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Burmistrza 

Drezdenka - druk nr 216/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Burmistrza 

Drezdenka (projekt stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/215/2016  

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Burmistrza Drezdenka 

(uchwała stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu). 

 

 



Ad. 17 
Projekt uchwały w/s przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2014-

2020 - druk nr 217/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2014-2020 

(projekt stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/216/2016  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2014-2020 

(uchwała stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 18 
Projekt uchwały w/s ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie 

Kosin - druk nr 218/16. 

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

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kosin 

(projekt stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 8, przeciw: 2, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 2. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych podjęła Uchwałę Nr XXI/217/2016  

w sprawie ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kosin 

(uchwała stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 19 
Wolne wnioski 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał o sugestie związane z terminem 

kolejnej sesji RM. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj zaproponował, aby kolejna sesja odbyła się tydzień 

przed Wielkim Tygodniem czyli w środę 16 marca br.o godz. 15:00. 

Radny powiatowy A. Libera wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 

i wszystkich, którzy korzystają z ciągu spacerowego nad brzegiem Starej Noteci tzw. 

depostrady poprosił o podjęcie działań przez Burmistrza zmierzających do 

zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z tego miejsca 

specerowiczom. Dodał, że swego czasu były tam ustawione znaki zakazujące 

wyjazdu wszelkich pojazdów oraz wkopane kamienne słupki, ale obecnie jest tak, że 

ludzie jeżdżą tamtędy samochodami i motocyklami. Poprosił jednocześnie 



Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku o wzmożone kontrole w tym miejscu 

szczególnie ok. godz. 14:00 i 22:00.  

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał wszystkim radnym  

o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, którego termin upływa w dniu  

30 kwietnia br. 

Przewodniczący RM poinformował, że wszystkie odpowiedzi na wnioski do budżetu 

na 2016 rok składane przez radnych i sołtysów dostępne są w biurze Rady Miejskiej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 20 

Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad              

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

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/ Adam Kołwzan 

  


