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

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 16 marca 2016 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:30 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 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 XXIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał radnych powiatowych, 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 14 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 XXIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie. 

4. Informacja dotycząca działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku. 



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 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - druk nr 

227/16. 

8. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie przyjecia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy 

Drezdenko w 2016 roku - druk nr 228/16. 

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w/s zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko - druk nr 229/16. 

10. Projekt uchwały w/s przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych  

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022 - 

druk nr 230/16. 

11. Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 231/16. 

12. Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 232/16. 

13. Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Gościm - druk nr 233/16. 

14. Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 234/16. 

15. Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 235/16. 

16. Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 236/16. 

17. Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 237/16. 

18. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 238/16. 

19. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 239/16. 

20. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowość Lubiatów - druk nr 240/16. 

21. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 241/16. 

22. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 242/16. 

23. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiewo - druk nr 243/16. 

24. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów - druk nr 244/16. 



25. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko - obręb geodezyjny Radowo - 

druk nr 245/16. 

26. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice - druk nr 246/16. 

27. Projekt uchwały w/s wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 247/16. 

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

druk nr 248/16. 

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

Drezdenka - druk nr 249/16. 

30. Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora 

Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty - druk nr 250/16. 

31. Wolne wnioski. 

32. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie. 

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 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że temat został 

szczegółowo omówiony na wczorajszym, wspólnym posiedzeniu komisji (materiał 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

                                           

Ad. 5 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Waldemar Kupczak 

- Włodzimierz Zarzyński 

- Dariusz Paluszkiewicz 

- Mariusz Suchecki 

- Dariusz Krysa 

- Katarzyna Czerwińska  

- Edward Dasiukiewicz 

- Michał Czekajło 

- Krzysztof Siuda 

- Czesław Binkowski 



- Danuta Saj 
- Karolina Piotrowska 
- Paulina Pieluszczak-Suchodolska 
Radny W. Kupczak: 
1. Złożył wniosek, aby na ul. Żymierskiego w Trzebiczu w godzinach wieczornych 

wcześniej zapalały się lampy uliczne a w godzinach porannych później. 

2. Przypomniał o konieczności ustawienia 5 lamp oświatleniowych w Trzebiczu – 

jedną przy ul. Żymierskiego od strony plebanii i 4 szt. przy ul. Żymierskiego na 

wyjeździe w kierunku Gorzów Wlkp.  

3. Poprosił, aby zabezpieczyć środki na wybudowanie chodnika przy ul. Kolejowej  

w Trzebiczu. 

4. Zwrócił uwagę na tragiczny stan wszystkich dróg wojewódzkich na terenie gminy 

Drezdenko. 

Radny W. Zarzyński:  

1. W związku z tym, że kilka lat temu została wykonana dokumentacja na 

kanalizację Niegosławia i Lipna zapytał czy cokolwiek wiadomym jest w sprawie 

rozpoczęcia tej inwestycji. 

2. Zauważył, że jest koniec kwietnia a w dalszym ciągu nic nie wiadomo na temat 

przebudowy sali wiejskiej w Niegosławiu. Zapytał czy są szanse na rozpoczęcie 

modernizacji. 

Radny D. Paluszkiewicz:  

Zapytał kiedy rozpoczną się remonty dróg gminnych. 

Radny M. Suchecki:  

1. Poinformował, że na przystankach autobusowych w Rąpinie widnieją obraźliwe 

hasła. Poprosił o ich odnowienie. 

2. Poprosił o informacje w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, która powstała na terenie gminy Drezdenko. 

3. Poprosił Przewodniczącego RM o wystosowanie ponownego apelu do Rady 

Powiatu w sprawie niepodejmowania czynności zezwalających na użytkowanie 

skuterów wodnych na jeziorach znajdujących się na terenie powiatu. 

Radny D. Krysa:  

1. Zapytał kiedy rozpoczną się prace przy ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego polegajace 

na wymianie chodników. 

2. Zapytał kiedy rozpocznie się budowa drogi przy ul. Lema. 

3. Zapytał czy ogłaszanie przetargów w marcu na bieżące utrzymanie dróg nie jest 

zbyt późnym terminem. 

Radna K. Czerwińska:  

1. Zapytała kiedy zostaną naprawione pobocza w miejscowości Lipno. 

2. Zapytała kiedy zostanie wyremontowana droga Lipno-Kosin. 

Radny E. Dasiukiewicz:  

Zwrócił uwagę, że przy głównych ulicach Drezdenka (wojewódzkich) po zimie 

pozostawione zostały kopce piachu. Podkreślił szczególnie stan nieestetycznych 

pasów zieleni przy drogach wojewódzkich. Zaproponował, aby Gmina uporządkowała 

te miejsca i obciążyła Zarząd Województwa Lubuskiego. 



 

 

Radny M. Czekajło:  

1. Poparł wniosek Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowych  

w Drezdenku w sprawie pomocy Gminy w zakupie USG. Dodał, że pomoc 

miałaby polegać na umorzeniu podatku od gruntów lub udzielenia dotacji na ten 

cel. 

2. Poinformował, że kruszy się nawierzchnia ścieżki rowerowej pod wiaduktem. 

3. Poinformował, że mieszkańcy ul. Wiejskiej skarżą się na poluzowany bruk w jej 

nawierzchni. 

4. Zwrócił uwagę na gratację (poluzowane blachy) w moście przy ul. Niepodległości. 

5. Zwrócił uwagę na katastrofalny stan dróg wojewódzkich biegnących przez 

Drezdenko. 

6. Przypomniał o potrzebie odnowienia barierek przy drogach wojewódzkich. 

Radny K. Siuda:  

1. Skorzystał z obecności na sali obrad radnych powiatowych  

i poprosił o znalezienie czasu na przejechanie drogi Gościm – Sowia Góra. Dodał, 

że przejazd jest utrudniony ze względu na katastrofalny stan techiczny tej 

nawierzchni.  

2. Przypomniał, że ponad rok temu Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 

deklarował oddelegowanie pracownika starostwa kompetentnego w sprawach 

związanych z oznakowaniem dróg. Dodał, że do tej pory nikt się nie pojawił a 

ustawione na drogach powiatowych znaki w dalszym ciągu sobie przeczą.  

3. Zwrócił uwagę na niewłasciwe oznakowanie na drogach wojewódzkich. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 
1. Podziękował radnym powiatowym za zorganizowanie badań w kierunku raka 

prostaty. Zwrócił uwagę, że o takich akcjach nie informuje się mieszkańców wsi. 

2. Przypomniał, że na poprzedniej sesji RM zwracał się z pytaniem do Starosty 

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w kwestii zatrudniania lekarzy  

w drezdeneckim szpitalu i do tej pory nie uzyskał odpowiedzi. 

Sołtys Drawin D. Saj: 
1. Poinformowała, że 25 kwietnia br. w Urzedzie Marszałkowskim odbyło się 

spotkanie z firmą Orange. Poprosiła radnych powiatowych oraz burmistrzów  

i wójtów gmin wchodzacych w skład Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  

o zaangażowanie w sprawę wybudowanie tzw. ostatniej mili. 

2. Przychyliła się do zdania radnego K. Siudy w sprawie stanu technicznego dróg 

powiatowych. Przypomniała, że Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 

spotkaniu obiecał, że droga Sowia Góra - Gościm zostanie wyremontowana. 

Powiedziała, że ekipa pracowała jeden dzień i załatała jedynie największe dziury 

do parkingu. Wyraziła nadzieję, że radni powiatowi przekażą staroście jej uwagi. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

Zapytała radnych powiatowych czy rzeczywiście na ostatnim Zarządzie Powiatu 

zapadła decyzja, że na najbliższej sesji Rady Powiatu podejmowana będzie uchwała 

w sprawie zniesienia zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach 



Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. W imieniu sołtysów gminy Drezdenko 

powiedziała, że wszyscy są bardzo zaniepokojeni faktem, że w zbliżającym się 

sezonie letnim możliwe jest, aby na wszystkich jeziorach powiatu będzie możliwość 

używania skuterów i motorówek. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak-Suchodolska: 

1. W odniesieniu do wypowiedzi radnego W. Kupczaka w sprawie oświetlenia  

w Trzebiczu, poprosiła o oświetlenie ul. Wrzosowej w Trzebiczu. 

2. Poinformowała, że w dalszym ciągu nie są zabierane opony podczas zbiórek 

odpadów wielogabarytowych. 

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 W. Kupczak: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że sprawa oświetlenia zostanie 

zgłoszona do Enea. Dodał, że sprawdzić należy czy czas oświetlenia nie został 

ustawiony zmierzchowo. 

2. M. Pietruszak powiedział, że jeśli pojawią się wolne środki finansowe np.  

z oszczędności poprzetargowych, wówczas jest szansa na wykonanie tego 

zadania. 

3. Burmistrz Drezdenka powiedział, że jeśli pojawią się wolne środki finansowe np.  

z oszczędności poprzetargowych, wówczas jest szansa na wykonanie tego 

zadania. 

4. Burmistrz powiedział, że kwestia stanu technicznego dróg wojewódzkich to temat 

rzeka. Dodał, że doskonałym przykładem jest ul. Niepodległości. Poinformował, 

że wykonywana jest dokumentacja na drogę nr 160 w kierunku Międzychodu 

wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Drezdenko-Grotów, która ma być gotowa  

w przyszłym roku. M. Pietruszak przypuszcza, że droga nr 174 w kierunku 

Starych Bielic będzie modernizowana przy okazji budowy III etapu budowy 

obwodnicy. Dodał, że w tym roku ma się rozpocząć budowa II etapu obwodnicy w 

kierunku Niegosławia. 

Radny powiatowy Andrzej Libera powiedział stan dróg wojewódzkich na terenie 

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego jest bulwersujący, tym bardziej że 

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Alicja Makarska w obecności radnych 

Sejmiku Województwa Lubuskiego wyraziła swoje stanowisko informując, że 

drogi te są mało ważne. Dodał, że po czasie A. Makarska żałowała tych słów, ale 

co myśli to powiedziała. A. Libera zauważył, że na terenie Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego jest 12,5% zasobu wszystkich dróg wojewódzkich a mimo to 

budżet województwa na remonty dróg przewiduje jedynie 5% na inwestycje w tym 

rejonie. Dodał, że wszystkie prace wykonywane są w części południowej 

województwa. 

 



Radny W. Zarzyński: 

1. Burmistrz Drezdenka w sprawie budowy kanalizacji Niegosławia i Lipna 

powiedział, że cały czas monitowana jest kwestia możliwości pozyskania środków 

pozabudżetowych, które umożliwiłyby realizację tego zadania. Dodał, że 

inwestycja ta będzie bardzo duża gdyż dokumentacja obejmuje przebudowę drogi 

na odcinku, gdzie będzie biegła sieć kanalizacyjna. Poinformował, że koszt 

zadania opiewa na kwotę ok. 20 mln. zł. 

2. M. Pietruszak powiedział, że przebudowa sali wiejskiej rozpocznie się w tym roku, 

natomiast zakończenie zadania nastąpi w roku przyszłym. Wyraził nadzieję na 

pozyskanie dofinansowania na prace wewnętrzne. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

Burmistrz poinformował, że remonty dróg gminnych rozpoczęły się ok. 2 tygodni 

temu. Dodał, że pierwsze prace trwają na terenie miasta ze względu na 

„Drezdenecką dychę”. Burmistrz powiedział, że w związku z tą imprezą należało 

naprawić niektóre odcinki dróg przez, które biegła trasa biegu. M. Pietruszak 

powiedział, że szczegółowym harmonogramem prac dysponuje Kierownik Refaratu 

Dróg Krystyna Peszel. 

Radny M. Suchecki: 

1. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że sprawa odnowienia przystanków 

autobusowych zostanie zlecona Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku. 

2. M. Pietruszak powiedział, że najprawdopodobniej w tym roku odbędzie się 

przetarg na sprzedaż jednej z działek położonych na terenie Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdyż jest zainteresowany inwestor. 

Dodał, że w związku z zaintersowaniem działka ta została wycenioniona a także 

został przeprowadzona wstępna orientacja, która pozwoliła stwierdzić, że typ 

działalności kwalifikuje się, aby uzyskać pozwolenie strefowe a potem pomoc 

publiczną, która przysługuje inwetorom z terenu strefy. 

Radny D. Krysa: 

1. Burmistrz Drezdenka zadeklarował, że chodniki przy ul. Sienkiewicza i Pułaskiego 

zostaną wyremontowane w tym roku. 

2. M. Pietruszak powiedział, że przetarg na ul. Lema i Wita Stwosza zostanie 

ogłoszony w drugiej połowie roku ze względu na fakt, że zadanie to zakończone 

zostanie w roku przyszłym. 

3. Burmistrz Drezdenka przyznał rację radnemu i zadeklarował, że w następnych 

latach przetargi będą ogłaszane wcześniej, gdyż często zdarza się że warunki 

pogodowe pozwalają na wcześniejsze rozpoczęcie prac. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że w kwestii remontu poboczy w 

Lipnie kluczowe jest dofinansowanie, na które został złożony wniosek. Dodał, że 

wniosek przeszedł już ocenę formalną. Zadeklarował, że droga zostanie 

naprawiona, ale być może z dofinansowaniem. 

2. M. Pietruszak powiedział, że droga Lipno-Kosin będzie naprawiana w ramach 

bieżących remontów. 

 



Radny E. Dasiukiewicz: 

W sprawie bałaganu na terenie dróg wojewódzkich Burmistrz Drezdenka 

poinformował, że wszystkie sprawy zgłaszane są na bieżąco do ZDW. Dodał, że 

zostanie wysłany koleny monit w tej kwestii. 

Radny M. Czekajło: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że ze względu na fakt, iż Gminie Drezdenko 

zostało zabrane z subwencji oświatowej 300.000 zł., sprawa dofinansowania do 

zakupu USG jest bardzo problemowa. Zauważył, że kwota ta to mniej więcej tyle 

ile szpital potrzebuje na zakup sprzętu. Dodał, że zwolnienie z podatku również 

nie wchodzi w rachubę, gdyż środki z podatków zostały już rozplanowane  

w budżecie. M. Pietruszak powiedział, że liczy na większą przychylność władz 

powiatowych ze względu na fakt, że wszystkie gminy powiatu  

(w szczególności Strzelce Krajeńskie, Dobiegniew i Drezdenko) mają problem ze 

współpracą z powiatem w zakresie uchwalenia planu transportowego. Dodał, że 

ze względu na tak układającą się współpracę wspomniane gminy mogą stracić 

ok. 300-400 tys. zł. każda. Burmistrz powiedział, że wspomina o tym, gdyż szpital 

jest jednostką powiatową i jeśli współpraca ma układać się pomyślnie to 

życzliwość powinna być obustronna. 

2. M. Pietruszak powiedział, że odcinek ścieżki biegnący pod wiaduktem należy do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dodał, że została wysłana dokumentacja również 

fotograficzna w tej sprawie do ZDW. 

3. Burmistrz poinformował, że tym tygodniu mają rozpocząć się prace związane  

z naprawą nawierzchni ul. Wiejskiej. 

4. Z wiadomości przekazanych Burmistrzowi przez pracowników ZDW wynika, że 

została przeprowadzona analiza gratacji na moście przy ul. Niepodległości. 

5. Burmistrz powiedział, że kwestia barierek zostanie ponownie zgłoszona do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dodał, że być może uda się to załatwić na poziomie 

Rejonu Dróg z pomocą Kierownik Zofii Kajder. 

Radny K. Siuda: 

1. Radny powiatowy A. Libera poinformował, że droga Gościm – Lubiatów będzie 

modernizowana w ciągu najbliższych dni, a opóźnienie wynika z faktu, że firma 

dokonująca napraw dróg w ramach reklamacji w innych miejscach powiatu, nie 

wywiązała się właściwie stosując mocno podgrzany asfalt, który się wykruszał np.  

w Drezdenku przy ul. Cichej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku A. Kołwzan powiedział, że drogą 

Gościm – Lubiatów dojeżdżają ludzie z Gorzowa Wlkp. do pracy na kopalnię, 

którzy twierdzą, że w momencie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową 

„kończy się świat”. Poinformował, że rozmowy pomiedzy starostwem a PGNiG  

w sprawie remontu przedmiotowej drogi miały miejsce wielokrotnie. Dodał, że 

padły słowa informujące, że jeżeli współpraca pomiedzy powiatem a PGNiG w 

dalszym ciągu będzie układała się w taki sposób to każda prośba powiatu  

o wsparcie będzie opiniowana negatywnie. 

  

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



3. M. Pietruszak powiedział, że sprawa niewłaściwego  oznakowania zostanie 

sprawdzona i zgłoszona do ZDW. 

Sołtys Drawin Cz. Binkowski: 

Radny powiatowy A. Libera powiedział, że przekazał interpelację Sołtysa Cz. 

Binkowskiego Staroście, który nie odnósł się do sprawy ze względu na brak pisma ze 

strony Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że jeżeli mamy funkcjonować 

w ten sposób, że sołtys zwraca się z pytaniem do starosty (którego nie ma) i radni 

powiatowi są na sali a mimo to starosta wymaga pytania w formie pisemnej to 

oczywiście nie ma problemu, będziemy „tworzyć papiery”. Dodał, że po każdej sesji 

segregator będzie wypełniany i wszystkie pytania leżące w kompetencji starosty 

będą odpowiednio przekazywane. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1. Burmistrz Drezdenka zadeklarował przygotowanie ponowanego pisma do firmy 

Orange oraz zwrócenie się do wójtów i burmistrzów z całego powiatu o wspólne 

wystąpienie w tej sprawie. 

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

Radny Powiatowy Zbigniew Kubasik poinformował, że w 2008 roku uchwałą powiatu 

jeziota na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zostały zamknięte dla 

„motorowodników”. Powiedział, że w związku z tym, że pojawiła się grupa osób 

zainteresowana pływaniem motorówkami na jeziorach, w 2014 roku po wysłuchaniu 

różnych opinii została podjęta uchwała, ze jezioro „Morawy” będzie udostępnione dla 

tych, którzy zajmują się tego typu sportem. Z. Kubasik dodał, że po pewnym czasie 

ekolodzy i mieszkańcy zaczęli zwracać uwagę, że utrudnia to funkcjonowanie 

przebywających nad jeziorem osób a także zwierząt i ptaków. Radny powiatowy 

powiedział, że grupa osób zwróciła się do ówczesnej Wojewody, która przybyła na 

spotkanie z radnymi powiatowymi, aby wspólnie przeanalizować sprawę  

i zaproponowała, aby uchwałę z 2014 roku (udostępniającą jezioro dla 

„motorowodników”) uchylić, informując jednocześnie, że jeżeli radni tego nie zrobią to 

sprawa zostanie skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z. Kubasik 

poinformował, że rzeczywiście Wydział Nadzoru Wojewody Lubuskiego skierował, 

sprawę do WSA w Gorzowie Wlkp., który orzekł, ze uchwała z 2014 roku  

o udostępnieniu jeziora „Morawy” dla „motorowodników” jest niezgodna z prawem  

i została uchylona. Dodał, że w związku z powyższym „motorwodniacy” na chwilę 

obecną nie mają żadnego akwanu, na którym mogliby pływać. Z. Kubasik powiedział, 

że jednym z powodów uchylenia przedmiotowej uchwały jest brak przyprowadzenia 

badań akustycznych na omawianym akwenie. Dodał, że zgodnie z sugestą Wydziału 

Nadzoru Wojewodu Lubuskiego, jeżeli przy podejmowaniu uchwały w 2008 roku 

badania akustyczne również nie zostały przeprowadzone, wskazane jest jej 

uchylenie w trybie samokontroli a tym samym udostępnienie wszystkich jezior do 

uprawiania sportów motorowodnych. Podsumowując Z. Kubasik powiedział, że 

Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dostosowując się do sugestii nadzoru 

przygotował projekt uchwały uchylający uchwałę z 2008 roku. Zdaniem Z. Kubasika 



wskazanym byłoby przeprowadzenie badania akustycznego (które nie jest tanie) i na 

jego podstawie wskazanie jeziora dla „motorowodników”. Radny powiatowy 

powiedział, że nie ma nic przeciwko „motorowodniakom” ale nie wyobraża sobie 

sytuacji, aby można było pływać motorówkami po wszystkich jeziorach w powiecie. 

Radny powiatowy Andrzej Libera potwierdził wszystkie fakty przekazane przez  

Z. Kubasika, jednak dodał, że opracowanie audytu akustycznego obowiązuje w dwie 

strony, w przypadku zakazu i zezwolenia na używanie motorówek na akwenach 

wodnych. Dodał, że w powiecie są 114 jeziora, więc koszty takich badań byłyby 

ogromne. Dodał, że Wojewódzki Sąd Administacyjny jako powód uchylenia uchwały 

wskazał brak opracowania akustycznego. Zdaniem A. Libery w przypadku uchylenia 

uchwały z 2008 roku wszyscy wójtowie i burmistrzowie powiatu w trybie pilnym 

musieliby występować z wnioskiem o wyłączenie poszczególnych akwenów  

z możliwości pływania na nich motorówkami, dołączając opracowania akustyczne, 

gdyż gospodarzem gminy jest burmistrz czy wójt. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan powiedział, że jeśli chodzi o koszty 

związane z przeprowadzeniem badań akustycznych to równie dobrze Gmina może 

wystąpić do Starosty o zbadanie czy zasadnym jest udostępnianie jezior dla 

„motorowodników”. Dodał, że jego zdaniem jest to przerzucanie się kosztami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku A. Kołwzan wyrażając swoją opinię 

powiedział, że bardzo podoba mu się pomysł pozostawienia sprawy samej sobie tz., 

że jeżeli wojewoda Lubuski uważa, że uchwałę z 2008 roku należy uchylić to niech ją 

uchyla. Zadeklarował, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek działania wojewody w stronę 

uchylenia tej uchwały, wystosuje do Wojewody Lubuskiego zaproszenie na sesję  

i tak rozpropaguje informacje o temacie posiedzenia, że będzie pełna sala osób 

zainteresowanych. Podsumowując powiedział, że jeżeli zapadnie decyzja o uchyleniu 

uchwały z 2008 roku wówczas będzie zadowolonych maksymalnie 15 osób w gminie, 

natomiast kilkanaście tysięcy będzie wściekłych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan złożył wniosek formalny, aby RM 

wystosowała apel do Rady Powiatu o niepodejmowanie takiej uchwały.  

Jednocześnie zaproponował wystosowanie drugiego apelu do rad pozostałych gmin 

z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego o podjęcie podobnych stanowisk. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska zwróciła uwagę na niekonsekwencję radnych 

powiatowych. Przypomniała pierwszą sugestię Wojewódy Lubuskiego, aby przyjrzeć 

się uważniej uchwale odnośnie jeziora „Morawy”. Dodała, że wtedy nic nie zostało 

zrobione w sprawie, natomiast teraz po drugiej interwencji wojewody powiat chce 

podjąć tak bardzo radykalną uchwałę, której konsekwencją mogą być nieodwracalne 

szkody. W związku z informacją przekazaną przez radnych powiatowych  

o ogromnym koszcie badań akustycznych, zapytała czy były przeprowadzone 

badania w jaki sposób wycenić zdrowie i życie ludzi korzystających  

z jezior oraz przyrodę, która może zostać zniszczona już podczas jednego sezonu. 

Radny Powiatowy Z. Kubasik przypomniał, że proponowany dokument w dalszym 

ciągu jest projektem uchwały przygotowanym przez Zarząd Powiatu Strzelecko-

Drezdneckiego i na tę chwilę trudno powiedzieć jaki będzie wynik głosowania Rady 



Powiatu. W swoim imieniu powiedział, że nie widzi możliwości zagłosowania za tak 

radykalnym rozwiązaniem. 

Prezes PGKiM Leszek Jaśków powiedział, że doprowadzenie do sytuacji, że każde 

jezioro udostępnione będzie do uprawiania sportów motorowodych jest skrajnie 

nieodpowiedzialną decyzją. Dodał, że do każdego miejsca powinno podchodzić się 

indywidualnie. 

Sołtys Lubiatowa Danuta Saj przypomniała, że w ubiegłym roku kiedy była mowa  

o jeziorze „Morawy” Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego deklarował, że na 

terenie powiatu jest jezioro, na którym możliwe byłoby uprawianie sportów 

motorowodnych bez żadnych szkodliwych konsekwencji. Zaproponowała, aby 

przeprowadzić badania tylko na tym jeziorze. 

Sołtys Zagórza zwróciła uwagę, że w Zagórzu po raz pierwszy od wielu lat pojawiły 

się raki. Poprosiła o zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas pływania wpław 

ludzi, podczas kiedy możliwe będzie używanie motorówek. W kwestii technicznej 

zapytała gdzie „motorowodniacy” będą tankować swój sprzęt do pływania. 

Podejrzewa, że na brzegu jeziora. 

Dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia przypomniała, że 

administratorzy jeziora Osiek chętnie przyjmą motorowodników na swój akwen. 

Poinformowała, że już w ubiegłym roku Rada Miejska w Dobiegniewie podjęła 

uchwałę, aby uwolnić strefę ciszy z jeziora Osiek. Dodała, że jest to bardzo duże 

jezioro, funkcjonuje tam Policja Wodna, Straż Rybacka i istnieje tam szansa 

upilnowania tego szaleństwa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał kto z radnych jest za tym, aby 

skierować do Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego apel odrzucenie uchwały  

oraz doprowadzenie do działań zmierzających do wskazania jednego akwenu 

wodnego i tam przeprowadzenia badań akustycznych w celu dopuszczenia do ruchu 

motorowodnego.  

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie przychyliła się do 

propozycji Przewodniczącego Rady Miejskiej (apel stanowi załącznik  nr 4 do 

niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zapytał kto z radnych jest za tym, aby 

skierować do rad gmin ościennych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego apel  

o podjęcie takiego samego apelu jak powyższy. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych jednogłośnie przychyliła się do 

propozycji Przewodniczącego Rady Miejskiej (apel stanowi załącznik  nr 5 do 

niniejszego protokołu). 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak Suchodolska: 

1. M. Pietruszak powiedział, że oświetlenie ul. Wrzosowej w Trzebiczu będzie 

możliwe w przypadku znalezienia wolnych środków. 

2. Burmistrz poinformował, że opony nie są odpadami gabarytowymi i powinny być 

dostarczane indywidualnie do PSZOK-u w Drezdenku. 

 

 

 



Ad. 7 

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

uchwały były omawiane na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że obecnie na sali znajduje się 14 

radnych, wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne.  

Projekt uchwały w/s przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - druk nr 

227/16. 

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 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (projekt 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/226/2016  

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

(uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie przyjecia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie 

Gminy Drezdenko w 2016 roku - druk nr 228/16. 

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 w sprawie przyjecia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy 

Drezdenko w 2016 roku (projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/227/2016   

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjecia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie 

Gminy Drezdenko w 2016 roku (uchwała stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w/s zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko - druk nr 229/16. 



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 zmieniający uchwałę w/s zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko (projekt stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/228/2016  

zmieniającą uchwałę w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 

11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na 

lata 2016-2022 - druk nr 230/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Zwrócił jednocześnie 

uwagę radnych, że otrzymali dość obszernie poprawiony druk. Wyjaśnił, że zmiany 

wynikają z faktu, że tego typu uchwała jest aktem prawa miejscowego  

i uprawomocnia się po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego a nie z dniem podjęcia tak jak brzmiał zapis w projekcie 

pierwotnym. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych  

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022 ze 

zmianami(projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/229/2016  

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych  

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-

2022 (uchwała stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 231/16. 

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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/230/2016  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 232/16. 

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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/231/2016  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Gościm - druk nr 233/16. 

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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Gościm (projekt stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/232/2016  

w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Gościm (uchwała stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego 

protokołu). 

 
 
 



Ad. 14 
Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 234/16. 

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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/233/2016  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 15 
Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 235/16. 

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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/234/2016  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 
Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 236/16. 

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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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



Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/235/2016  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

 

Ad. 17 
Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 237/16. 

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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/236/2016  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 18 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 238/16. 

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 zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 

28 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/237/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 29 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 19 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko - druk nr 239/16. 

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 zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko wraz z poprawką (projekt 

stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/238/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 31 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 20 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 240/16. 

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 zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów (projekt stanowi 

załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/239/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów (uchwała stanowi 

załącznik  nr 33 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 21 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 241/16. 

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 zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów (projekt stanowi 

załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/240/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów (uchwała stanowi 

załącznik  nr 35 do niniejszego protokołu). 

Ad. 22 



Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów - druk nr 242/16. 

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 zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów (projekt stanowi 

załącznik nr 36 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/241/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów (uchwała stanowi 

załącznik  nr 37 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 23 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiewo - druk nr 243/16. 

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 zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiewo (projekt stanowi 

załącznik nr 38 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/242/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiewo (uchwała stanowi 

załącznik  nr 39 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 24 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów - druk nr 244/16. 

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 zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów (projekt stanowi załącznik 

nr 40 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 



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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/243/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów (uchwała stanowi 

załącznik  nr 41 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 25 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko - obręb geodezyjny 
Radowo - druk nr 245/16. 
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 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko - obręb geodezyjny Radowo 

(projekt stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/244/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko - obręb geodezyjny 

Radowo (uchwała stanowi załącznik  nr 43 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 26 
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice - druk nr 

246/16. 

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 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Stare Bielice (projekt stanowi 

załącznik nr 44 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/245/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice (uchwała 

stanowi załącznik  nr 45 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 27 
Projekt uchwały w/s wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 247/16. 



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 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy 

Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/246/2016  

w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy 

Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 47 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 28 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok 

- druk nr 248/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Przypomiał, że na 

wczorajszej komisji została wprowadzona zmiana nazwy ulicy z Dąbrowskiego na 

Dąbrowskiej. 

Radny D. Krysa zapytał korzystając z obecności dyrektora MGZO poprosił  

o uzasadnienie zwiększenia środków finansowych na dokształcanie nauczycieli, 

fundusz zdrowotny i fundusz nagród. 

Dyrektor MGZO E. Pręt poinformowała, że nic nie zostało zwiększone a nastąpiło 

jedynie przeniesienie między paragrafami. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

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

(projekt stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/247/2016  

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

stanowi załącznik  nr 49 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 29 
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Burmistrza 

Drezdenka - druk nr 249/16. 

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 rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Burmistrza 

Drezdenka (projekt stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 



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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/248/2016  

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Burmistrza Drezdenka 

(uchwała stanowi załącznik  nr 51 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 30 
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora 

Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty - druk nr 250/16. 

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

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący RM 

poinformował, że w stosunku do pierwotnego projektu została zmieniony tytuł 

projektu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Miejsko-

Gminnego Zespołu Oświaty Drezdenka wraz z poprawką (projekt stanowi załącznik 

nr 52 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIII/249/2016  

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Miejsko-

Gminnego Zespołu Oświaty (uchwała stanowi załącznik  nr 53 do niniejszego 

protokołu). 

 
Ad. 31 
Wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby kolejna sesja RM 

odbyła się 1 czerwca 2016r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan przypomniał radnym o konieczności 

złożenia oświadczeń majątkowych za 2015 rok. Dodał, że termin upływa 2 maja br. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaprosił wszystkich obecnych na 

obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Radna M. Kruk zapytała co po modernizacji placu Wileńskiego stanie się  

z „orzełkiem” oraz kiedy ruszy budowa II etapu ścieżki rowerowej. 

Burmistrz Drezdenka poinformował, że Gmina wystąpi o dofinansowanie do budowy 

ścieżki rowerowej do LRPO z gospodarki niskoemisyjnej ale dokładnie nie można 

określić kiedy będzie można składać wnioski. 

M. Pietruszak powiedział, że kwestią do rozważenia jest co zrobić z „orzełkiem”, aby 

pozostał jako świadectwo tego co było. Dodał, że pozostała część monumentu raczej 

nie będzie możliwa do przeniesienia. 

Radny M. Suchecki zwrócił się z pytaniem do dyrektora MGZO – kiedy zostanie 

naprawiony płot na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rąpinie, którego 

uszkodzenie zgłaszał 14 grudnia ubiegłego roku. Dodał, że do dnia dzisiejszego nic 

nie zostało zrobione w tym temacie. 



Dyrektor MGZO poinformowała, że informacja została przekazana do Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Rapinie. Przypomniała jednocześnie, ze gospodarzami na 

terenie szkół są dyrektorzy. E Pręt zadeklarowała ponowne zgłoszenie usterki 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rąpinie. 

 

Ad. 32 

Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Adam Kołwzan 

  


