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

z dnia 16 marca 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 16 marca 2016 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:45 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 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 XXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał radnych powiatowych, Komendanta Komisariatu 

Policji w Drezdenku Tomasza Ambrożuka, kierowników jednostek, 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 12 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 XXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych. 



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

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

6. Projekt uchwały w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku - 

druk nr 219/16. 

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

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - druk nr 220/16. 

8. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022 - druk nr 221/16. 

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

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

nr 222/16. 

10. Projekt uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego - druk nr 223/16. 

11. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok - 

druk nr 224/16. 

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

na lata 2016-2021 - druk nr 225/16. 

13. Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 226/16. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

Przewodniczący rady Miejskiej A. kołwzan poinformował, że temat został 

szczegółowo omówiony na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu komisji (materiał 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

                                              

Ad. 4 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

- Michał Czekajło 

- Krzysztof Jaśków 

- Edward Dasiukiewicz 

Radny M. Czekajło: 

1. Poinformował, że w nawierzchni ul. Niepodległości (na wysokości skrzyżowania 

do Starych Bielic, po stronie firmy Victaulic) od dłuższego czasu zapada się 

studzienka telekomunikacyjna. 

2. Przekazał sugestię mieszkańców dotyczącą braku koszy na śmieci przy ul. 

Poznańskiej i ul. Słonecznej. 



3. Zwrócił uwagę na niezabezpieczony budynek po byłem „elektormecie”. Dodał, że 

jego beznadziejny stan techniczny doprowadzi do tragedii. 

Radny K. Jaśków:  

Powrócił do sprawy ul. Szkolnej 14 poruszanej na poprzedniej sesji RM, kierowanej 

do Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku. 

Radny E. Dasiukiewicz:  

Zapytał czy zostały w budżecie Gminy zabezpieczone środki na tegoroczny piknik w 

miejscowości Marzenin. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minutową przerwę  

w obradach. 

  

Ad. 5 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny M. Czekajło: 

1. Sekretarz Gminy Błażej Rerus poinformował, że ul. Niepodległości leży w gesttii 

ZDW, ale usterka zostanie zgłoszona do telekomunikacji przez Referat Dróg tut. 

Urzędu. 

2. Sekretarz zadeklarował, że w ramach posiadanych środków zostaną ustawione 

kosze na śmieci i pojemniki na odchody psów. 

3. B. Rerus powiedział, że teren po byłym „elektromecie” jest własnością prywatną. 

Zadeklarował ponowne wystąpienie do właściciela nieruchomości o należyte 

zabezpieczenie terenu z jednoczesnym przekazaniem takiej informacji 

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. 

Radny K. Jaśków: 

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku Tomasz Ambrożuk wyjaśnił, że jeśli 

chodzi o ul. Szkolną i wjazd do Centrum Wędkarskiego, należy poczynić ustalenia 

dotyczace kwestii która część chodnika jest chodnikiem a która część przylega do 

budynku i jest miejscem parkingowym. Dodał, że nie ulega wątpliwości, że po 

chodniku nie należy jeździć. Zauważył, że w opisywanym przez radnego miejscu 

załamany jest krawężnik dlatego sprawia to wrażenie wygodnego miejsca do wjazdu. 

Przyznał, że odpowiedź nie jest wyczerpująca, ale w najbliższym czasie postara się 

wszystko dokładnie sprawdzić i udzielić wyczerującej odpowiedzi.  

Zdaniem radnego K. Jaśkowa problem nie leży po stronie chodnika, ale w kwestii 

utworzenia dwóch posesji na omawianym terenie. Powiedział, że wydzielony pas 

dojazdowy do sklepu wędkarskiego zastawiany jest przez samochody mieszkańców 

kamienicy przy ul. Szkolnej 14. Zauważył, że powinien być wyznaczony drugi wjazd 

lub zakaz zastawiania istniejącego. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Drezdenku Jan Kuchowicz poinformował, że na 

tzw. “Dni Marzenina”, które odbędą się w sierpniu br. zabezpieczono w budżecie 

CPK kwotę 25.865 zł. 

 

 



Ad. 6 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie, dzisiejsze 

uchwały były omawiane na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji, które trwało 

długo i miało dość burzliwy przebieg. W związku z tym  poprosił, aby obecni na sali 

mieli świadomość, że radni nie są żadną maszynką do głosowania. Dodał, że 

podczas wczorajszego posiedzenia zostały ustalone wspólne stanowiska w każdej 

podejmowanej kwestii. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że obecnie na sali znajduje się 12 

radnych, wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne.  

Projekt uchwały w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku 

- druk nr 219/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie:  

Projekt uchwały w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku - druk 

nr 219/16 (projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXII/218/2016  

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku (uchwała 

stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

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

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - druk nr 220/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXII/219/2016   

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

Pańskiego w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022 - druk nr 221/16. 



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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022 (projekt stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXII/220/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Drezdenko na lata 2016-2022 (uchwała stanowi załącznik  nr 8 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2016 

roku - druk nr 222/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu 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 - druk 

nr 222/16 (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXII/221/2016  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2016 roku 

(uchwała stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego - druk nr 223/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3. 



Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXII/222/2016  

w zaciągnięcia kredytu długoterminowego (uchwała stanowi załącznik  nr 12 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok 

- druk nr 224/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok 

(projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXII/223/2016  

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

stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 225/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

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

Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXII/224/2016  

w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-

2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko - druk nr 226/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 

17 do niniejszego protokołu). 



Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXII/225/2016  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 14 
Wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, wstępny termin następnej 

sesji RM na 27 kwietnia 2016r. o godz. 15:00. Poinformował jednocześnie, że kolejna 

(po 27.04.br.) sesja odbędzie się 1 czerwca br., ponieważ na tym spotkaniu odbędzie 

się uroczyste wręczenie nagród uczniom biorącym udział w konkursie wiedzy  

o Drezdenku organizowanym przez Młodzieżową Radę Miejską w Drezdenku. 

Radny powiatowy A. Libera, poinformował że handlowcy prowadzący swoją 

działalność na drezdeneckim targowisku skarżą się na wysokość opłaty targowej. 

Powiedział, że osoby te w styczniu br. wystąpiły do Burmistrza Drezdenka  

z pisemnym wnioskiem w tej sprawie, jednak do tej pory nie otrzymały odpowiedzi. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz przyznała, że na ręce Burmistrza złożone zostało 

pismo o zmianę stawek opłaty targowej. Poinformowała, że opłaty na skutek tego 

pisma zostały zmienione uchwałą RM w Drezdenku. Dodała, że obecnie 

obowiązujące stawki ustalone zostały na bazie stawek z poprzednich lat i wynoszą 

nieco mniej niż w poprzednich latach. A. Lachowicz zauważyła, że przedmiotowe 

pismo podpisane było przez wiele osób i nie było komu odpowiedzieć. Dodała, że  

w związku z pozytywnym ustosunkowaniem się do wniosku najprawdopodobniej 

konkretna odpowiedź nie została udzielona. Zadeklarowała, że w związku  

z wnioskiem radnego powiatowego odpowiedź zostanie udzielona po ustaleniu 

przedstawiciela wnioskodawców. Skarbnik Gminy powiedziała, że pracownicy 

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku pobierający opłatę targową informowali 

o jej wysokości handlowców a potwierdzeniem na to są wpływające kwitariusze  

z niższymi stawkami. 

 

Ad. 15 

Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXII sesję Rady Miejskiej  

w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/ Adam Kołwzan 

  


