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

z dnia 1 czerwca 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 16 marca 2016 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:00 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 XXV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał radnych powiatowych, kierowników jednostek, 

Burmistrza Drezdenka M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza A. Kozubaj, 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 XXV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja o stanie służby zdrowia w gminie Drezdenko. 



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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów - druk nr 253/16. 

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

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 254/16. 

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

roku 2022" - druk nr 255/16. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok: 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Drezdenko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

b) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka. 

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

d) Dyskusja. 

10. Projekt uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Drezdenko - druk nr 256/16. 

11. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2015 

rok - druk nr 257/16. 

12. Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów w celu ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie gminy Drezdenko - druk nr 258/16. 

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

druk nr 259/16. 

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

na lata 2016-2021 - druk nr 260/16. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Informacja o stanie służby zdrowia w gminie Drezdenko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że do Prezesa Szpitala 

Powiatowego w Drezdenku Wandy Szumnej zostało wysłane zaproszenie na 

dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Dodał, że W. Szumna nie przybyła jak również nie 

dostarczono żadnego materiału. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

 

 

 



                                           

Ad. 4 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Adam Kołwzan 

- Waldemar Kupczak 

- Włodzimierz Zarzyński 

- Krzysztof Jaśków 

- Michał Czekajło 

- Karol Chyba  

- Edward Dasiukiewicz 

- Michał Czekajło 

- Mariusz Suchecki 

- Sebastian Dukaczewski 
- Katarzyna Czerwińska 
- Dariusz Krysa 
- Danuta Saj 
- Andrzej Zych 
- Dariusz Paluszkiewicz 
- Paulina Pieluszczak-Suchodolska 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan: 

1. Na prośbę Burmistrza Drezdenka poinformował, że do publicznego wglądu 

wyłożony został projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drezdenko, w dniach 24 maja – 24 czerwca 2016r.  

w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko  

w pokoju nr 11. Dodał, że dyskusja nad przyjętymi w projekcie Studium 

rozwiązaniami odbędzie się w dn. 10 czerwca br. o godz. 11:00 w Urzędzie 

Miejskim przy ul. Warszawskiej 1 w Drezdenku w sali sesyjnej.  

2. W związku z obietnicą złożoną Staroście Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  

E. Tyranowiczowi sprostował swoją wypowiedź z poprzedniej sesji RM. 

Powiedział, że nie wie skąd starosta powziął wiedzę, że miał oficjalne informacje 

na temat tego, że powiat nigdy nie otrzyma żadnych pieniedzy z PGNiG-u. Dodał, 

że jeżli ktokolwiek tak zrozumiał jego wypowiedź to jest w błędzie. Poinformował, 

że przekazał jedynie informacje i odczucia jego kierowników a nie dyrekcji. 

Podsumowując A. Kołwzan powiedział, że jego wypowiedź nie była oficjalnym 

stanowiskiem dyrekcji PGNiG-u. 

3. W uzupełnieniu wypowiedzi radnego S. Dukaczewskiego odczytał tekst 

ślubowania radnego: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 

mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." Przytoczył jedocześnie 

fragment wpisu radnej Aleksandry Czekajło na jednym z portali 

społecznościowych (…) Jako specjaliści od wtrącania się  w nie swoje sprawy 

znów zajęli się tematem, który pod nich nie podlega… Czyli wtrącanie się  

w kompetencje wyższej Rady(…). Zauważył, że jezioro Morawy znajduje się  



w gminie Drezdenko, mieszkańcy okolicznych wiosek to społeczność gminy 

Drezdenko więc jak najbardziej jest to problem Rady Miejskiej. Zaapelował do 

radnej A. Czekajło o trochę umiaru w wypowiedziach. A. Kołwzan powiedział, że 

Rada Miejska nie stanowi prawa w zakresie jeziora Morowy, nie wtrąca się  

w kompetencje Rady Powiatu tylko apeluje, bo do niczego innego nie ma prawa. 

Radny W. Kupczak:  

1. Zapytał czy znany jest termin budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

sali wiejskiej w Trzebiczu. 

2. Zapytał czy znane są terminy wykonania placu zabaw w Trzebiczu Nowym. 

3. Zapytał na jakim etapie jest projekt budowy drogi ul. Kowalska, Nadrzeczna, 

Poprzeczna. 

Radny W. Zarzyński:  

1. Zapytał co wiadomym jest na temat zakazu uprawiania sportów motorowodnych 

na jeziorach gminy Drezdenko. 

2. Zwrócił uwagę, że przed rondem w stronę Osowa było wgłębienie w nawierzchni 

asfaltu i niby zostało ono naprawione. Zauważył, że w tej chwili znowu w tym 

miejscu uszkodzona jest nawierzchnia. Wyraził swoje zdanie, że jeśli ktoś zepsuł 

tę drogę to powienien doprowadzić ją do stanu pierwotnego. 

Radny K. Jaśków:  

1. W odniesieniu do dyskusji podczas posiedzenia komisji na temat skweru  

w centrum miasta złożył wniosek do budżetu na jego rewitalizację wraz  

z reorganizacją ustawiania pojemników na odpady. Dodał, że teraźniejsze 

usytuowanie koszy na śmieci jest złą wizytówką miasta. 

2. Zapytał czy jest możliwość usunięcia mchu z nawierzchni deptaka (pomiedzy 

kostkami granitowymi). 

3. Poruszył kontrowersyjny temat ławek na deptaku. Zwrócił uwagę, że na deptaku 

powinno zostać ustawionych kilka ławek. 

4. Zauważył potrzebę podcięcia bzów, które porastają deptak z sąsiadującej z nim 

posesji (apteki). 

Radny M. Czekajło:  

1. Zwrócił uwagę na konieczność wybudowania chodnika tuż za przejazdem 

kolejowym przy ul. Długiej. Powiedział, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce 

dla pieszych. 

2. Zauważył, że na parkingu przy dworcu kolejowym brakuje koszy na śmieci. 

3. Poinformował, że w nawierzchni Starego Rynku znajduje się zapadnięta 

studzienka telekomunikacyjna ( w okolicach sklepu mięsnego). 

Radny K. Chyba:  

1. Zwrócił uwagę na powstały problem dotyczący inwestycji nawierzchni ulicy 

Podgórnej. Dodał, że w ubiegłym roku została podjęta uchwała dotycząca 

poszerzenia wjazdu na Plac Sportowy kosztem oddania odcinka droga dla 

jednego z mieszkańców (mieszkaniec ul. Podgórnej przekazał część swojej ziemi 

na rzecz Gminy, aby można było poszerzyć wjazd na Plac Sportowy a w zamian 

otrzymał od Gminy drogę). Poinformował, że inwestycja wykonywana jest wg 

starych planów czyli wjazd na Plac Sportowy robią wąski a po lewej stronie stoi 



hydrant, który po poszerzeniu drogi będzie usytuowany na jej środku. Zauważył, 

że warto teraz sprostować powstałe nieporozumienie. 

2. Zapytał czy po zmianie ustawy o systemie oświaty dotyczącej obowiązku 

przedszkolnego dla dzieci 3 letnich zostanie przy Zespole Szkół im.  

H. Sienkiewicza utworzony punkt przedszkolny. 

3. Poprosił o wystosowywanie comiesięcznego pisma do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w sprawie utrzymania w czystości dróg wojewódzkich. 

4. Zwrócił się z pytaniem do radnej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Aleksandry 

Czekajło dotyczącym filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Drezdenku. 

Zapytał czy od początku kadencji 2014-2018 została podjęta dyskusja podczas 

sesji Rady Powiatu w sprawie przywrócenia filii Wydziału Komunikacji  

i Transportu do Drezdenka. Niestety radna A. Czekajło w trakcie przerwy opuściła 

salę obrad dlatego radny K. Chyba nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytanie. 

5. Poinformował, że ostatnio na mediach społecznościowych pojawiała się 

informacja, że w związku z inwestycją na ul. Podgórnej na środku tej nawierzchni 

ustawiono lampę. Wyjaśnił, że wykonano zdjęcie starej lampy a nowe plany 

sprawiły, że lampa ta znalazła się na środku chodnika. Wyjaśnił, że na fotografii 

widnieje stara lampa, która zostanie zdemontowana, w momencie kidy zostana 

ustwione nowe lampy. Dodał, że nie może być usunięta teraz, bo w okolicy ul. 

Podgórnej byłoby ciemno. 

6. Zapytał czy dla mieszkańców dostępne jest boisko asfaltowe na terenie stadionu 

miejskiego. Zaproponował, aby oddzielić boisko asfaltowe od reszty stadionu  

i aby funkcjonowało ono jak place zabaw z regulaminem korzystania  

i scedowaniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo na rodziców. 

Radny E. Dasiukiewicz:  

1. Zapytał czy w dalszym ciągu jest zainteresowany inwestor, aby rozpocząć 

działalność na terenie strefy przemysłowej i jaką dziedziną będzie się zajmował. 

2. Poinformował, że kilka dni temu będąc u starosty otrzymał informację  

o przeprowadzonych przetargach na realizację zadań dotyczących remontów 

dróg powiatowych. Dodał, że starosta zapewniał, że w tym roku Karwin będzie 

połączony z Gościmiem oraz Marzenin z Rąpinem. 

Radny M. Suchecki:  

1. Zapytał czy jest jednostka podległa Gminie, która ma obowiązek przejazdu przez 

wioski w celu utrzymania porządku np. przy tablicach ogłoszeń, przystankach czy 

centralnych miejscach wsi. 

2. Przypomniał, że w ubiegłym roku na Zebraniu Wiejskim w Rąpinie Starosta 

Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego obiecał, że do końca ubiegłego roku 

zostanie wykonana kontynuacja wylania asfaltu w nawierzchni drogi powiatowej  

w kierunku Marzenina oraz w kierunku Gościmia. Zapytał kiedy w/w zadanie 

zostanie wykonane. Poprosił jednocześnie o zalanie asfaltem pobocza drogi 

powiatowej na wysokości bioska sportowego w Rąpinie, ze względu na fakt, że 

jest tam obecnie bardzo wysoki uskok. 

 

 



Radny S. Dukaczewski:  

1. Zapytał czy w nadchodzącym sezonie letnim przewidziany jest etat ratownika na 

plaży w Lubiewie. 

2. Zwrócił się z pytaniem do radnego Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja 

Libery (nieobecnego na posiedzeniu RM w dni. 01.06.2016r.) dotyczącym intencji 

radnego podczas umieszczania baneru o treści „WYRAZY WIELKIEGO 

OBURZENIA I UBOLEWANIA DLA PANI MARSZAŁEK I ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZA TRAGICZNY STAN DRÓG 

WOJEWÓDZKICH W MIEŚCIE I GMINIE DREZDENKO“ przy drodze 

wojewódzkiej – ul. Niepodległości w Drezdenku. Dodał, że A. Libera zrobił to  

w momencie, kiedy doskonale wiedział jaka kwota została przekazana przez 

Gminę Drezdenko dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na wsparcie 

modernizacji ul. Niepodległości oraz posiadając wiedzę, że rozstrzygnięty został 

przetarg i wyłoniony wykonawca wyżej wymienionego zadania. 

3. Zwrócił się z interpelacją do Radnej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 

Aleksandry Czekajło informując, że po porzedniej sesji Rady Miejskiej  

w Drezdenku na facebooku pojawiła się opinia radnej powiatowej A. Czekajło na 

temat sesji. W tym miejscu zacytował część wpisu A. Czekajło „(…) A co jeszcze 

było na Sesji RM? -bezczelność, spychologia, nieznajomość ważnych 

dokumentów, które są niezbędne do sensownego zapoznania się z tematem, 

oraz ignorancja wobec faktów (…)“. Radny S. Dukaczewski poprosił 

jednocześnie radną powiatową A. Czekajło, aby na forum Rady Miejskiej 

rozwinęła temat i powiedziała, co konkretnie miała na myśli używając na portalu 

społecznościowym tych słów. Niestety radna A. Czekajło w trakcie przerwy 

opuściła salę obrad dlatego radny S. Dukaczewski nie uzyskał odpowiedzi na 

swoje pytanie.  

4. Zwrócił się z pytaniem do sołtysa Kosina czy utożsamia się z profilem „Kosin“ na 

Facebooku. W związku z tym, że sołtys potwierdził, radny S. Dukaczewski 

poinformował, że przed godziną pojawił się na tym profilu wpis na temat informacji 

Przewodniczącego Rady Miejskiej A. Kołwzana przekazanej do Gazety 

Drezdeneckiej. W tym miejscu zacytował „INFORMACJA 

W dniu 30 marca 2016 Wojewoda Lubuski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-

I.4131.79.2016.AZie uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Drezdenku  

nr XXI/217/2016 z dnia 24 lutego 2016 w sprawie ważności wyborów Sołtysa  

i Rady Sołeckiej wsi Kosin w sołectwie Kosin. Wojewoda Lubuski  

uzasadniając swą decyzję stwierdził, że postępowanie mające na celu 

sprawdzenie udziału w głosowaniu osób nieuprawnionych nie zostało w jego  

ocenie przeprowadzone wystarczająco wnikliwie oraz cyt.: „Z przedłożonych 

organowi nadzoru dokumentów nie wynika na jakiej podstawie  

ustalono, że w zebraniu brały udział osoby niezamieszkałe w tej miejscowości,  

a tym samym nieuprawnione do głosowania”. Adam Kołwzan Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Drezdenku“. Dodał, że pod zacytowaną wyżej informacją pojawił 

się wpis profilu „Kosin“ o następującej treści: „Tylko tyle i to na 6 str. Z tego 

powodu Gazeta Drezdenecka " milczała" 2 miesiące? Komentarze pozostawiamy 



zaglądającym na naszą stronę zainteresowanym fbukowiczom. My sprawę 

kierujemy do sądu, zresztą zgodnie z zapowiedzią i tak byliśmy zbyt wyrozumiali  

i tolerancyjni- co się odwlecze, to nie uciecze, mówi przysłowie, a przysłowia są 

mądrością narodów.“ S. Dukaczewski poprosił sołtysa Kosina A. Zycha o kilka 

słów wyjaśnienia. 

Sołtys Kosina A. Zych powiedział, że w treści komentarza jest cała prawda. 

Dodał, że w Gazecie Drezdeneckiej miały ukazać się przeprosiny a do tej pory ich 

nie ma, mimo, że Wojewoda Lubuski uchylił podjętą przez Radę Miejską uchwałę. 

Sołtys A. Zych poinformował, że nie będzie zajmował się tą sprawą a zrobi to jego 

adwokat. 

Przewodniczacy Rady Miejskiej A. Kołwzan potwierdził, że Wojewoda Lubuski 

uchylił podjętą uchwałę, jednak powiedział, że nie widzi podstaw aby kogokolwiek 

za cokolwiek przepraszać. Dodał, że przeprosić powinny te osoby, które brały 

udział w głosowaniu nie mając do tego prawa. A. Kołwzan powiedział, że każdy 

ma prawo złożyć sprawę w sądzie i jeśli dojdzie do procesu to sąd rozstrzygnie 

kto w sporze ma rację.  

Radna K. Czerwińska: 

Zapytała kiedy rozpocznie się naprawa ul. Lipnowskiej. 

Radny D. Krysa: 

Zapytał kiedy zostanie wyremontowany oddział dziecięcy drezdeneckiego szpitala. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

Zwróciła się z prośbą do Starosty o ponowne zorganizowanie spotkania  

z przedstawicielami gmin powiatu w sprawie rozbudowy sieci inetrnetu 

szerokopasmowego w zakresie tzw. ostatniej milii. Celem spotkania miałoby być 

omówienie szczegółów technicznych przedsięwzięcia i ewntualnej partycypacji gmin 

w kosztach inwestycji. 

Sołtys Kosina A. Zych: 

Powiedział, że od pracownicy Biura Rady otrzymał informację, że Gazetę 

Drezdenecką otrzymują tylko wybrane wsie. Zapytał czy jest to dyskryminacja 

pozostałych wiosek. 

Radny D. Paluszkiewicz: 

1. Po raz kolejny zapytał o bieżące remonty dróg gminnych. Zauważył, że do tej 

pory żadnej ekipy na terenie Drawin i okolic nie widać. 

2. Poinformował o problemach związanych z adaptacją pomieszczenia na toalety 

przy sali wiejskiej w Przeborowie. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1. Poprosiła o systematyczne wykaszanie poboczy na terenach wsi. 

2. Powiedziała, że jest problem z odpływem wód z sali wiejskiej w Trzebiczu. 

Wszystkie wody spływają w jedno miejsce – ul. Mostową. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 15 minutową przerwę  

w obradach.  

Ad. 5 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 



Radny W. Kupczak: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak poinformował, że budowa podjazdu dla 

niepełnosprawnych rozpocznie się w sierpniu bieżącego roku. 

2. W sprawie budowy placu zabaw w Trzebiczu Nowym Burmistrz poinformował, że 

w tej chwili jest przygotowywana dokumentacja. Dodał, że z dokumetacji będzie 

wynikała kwestia kosztorysowa. 

M. Pietruszak powiedział, że projekt wspomnianych przez radnego ulic będzie 

realizowany w tym roku. 

Radny W. Zarzyński: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że sprawa jeziora Morawy jest obecnie na 

etapie podjęcia przez Radę Powiatu uchwały uchylającej uchwałę, która 

ustanowiła zakaz uprawiania sportów motorowodnych na wszystkich jeziorach w 

Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim. Dodał, że w tej sprawie bardzo istotnym 

będzie jak do tej uchwały ustosunkuje się Wydział Nadzoru Wojewody 

Lubuskiego.  

2. Burmistrz Drezdenka zadeklarował wystosowanie pisma do Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Kraj. w sprawie naprawy tego odcinka, gdyż do końca 

bieżącego roku droga ta ma jeszcze status drogi powiatowej. 

Radny K. Jaśków: 

1. Burmistrz powiedział, że interpelacja radnego zostanie potraktowana jako 

postulat. Dodał, że Gmina przymierza się do rewitalizacji tego skweru i należy 

uwzględnić, aby w zakresie prac znalazło się takie rozwiązanie, aby pojemniki na 

odpady w tym miejscu były niewidoczne. 

2. Kierownic Centrum Integracji Społecznej Romuald Frost poinformował, że wśród 

pracowników CIS-u są ludzie przeszkoleni do stosowania środków chemicznych. 

Dodał, że pierwszy oprysk mchu na deptaku miał już miejsce, ale nie wiadomo 

dlaczego nie zadziałał. Powiedział, że w momencie kiedy pojawią się 

odpowiednie warunku pogodowe kolejna próba oprysku zostanie podjęta. 

3. Burmistrz uważa, że zasadnym jest postawienie chociaż kilku ławek na deptaku. 

M. Pietruszak przypomniał, że miały miejsce protesty mieszkańców pobliskich 

kamienic,  

w sprawie zakłócania ich spokoju, stąd likwidacja ławek. Dodał, że teraz jest 

sezon letni i zasadnym jest, aby ławki na deptak powróciły. 

M. Pietruszak zadeklarował kontakt z właścicielem posesji w celu uzgodnienia 

potrzeby podcięcia bzów. 

Radny M. Czekajło: 

1. Burmistrz zadeklarował, że po raz kolejny zostanie podjęty kontakt z ZDW  

w sprawie budowy chodnika przy ul. Długiej. 

2. M. Pietruszak poinformował, że teren wspomniany przez radnego należy do PKP. 

W związku z tym zadeklarował wysłanie pisma do PKP w sprawie ustawienia 

koszy na śmieci. 

3. Burmistrz Drezdenka powiedział, że kwestia zapadniętej studzienki 

telekomunikacyjnej zostanie sprawdzona w terenie i przekazana do odpowiednich 

instytucji. 



Radny K. Chyba: 

1. Burmistrz Drezdenka powiedział, że musi odbyć się wizja w terenie, aby ocenić 

sytuację. Dodał, że zdecydowanie temat musi zostać wyjaśniony.  

2. W temacie obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich Burmistrz powiedział, 

że temat pozostaje w zawieszeniu, w związku z planem wprowadzenia reformy 

systemu oświaty. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak ta reforma będzie 

wygladać. Poinformował, że 27 czerwca br. Minister Edukacji ma ogłosić zmiany 

wprowadzane do systemu oświaty. 

3. Burmistrz Drezdenka zadeklarował systematyczne monity w sprawie utrzymania 

w czystości dróg wojewódzkich. 

4. Radna A. Czekajło w trakcie przerwy opuściła salę obrad dlatego radny K. Chyba 

nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytanie. 

5. Burmistrz powiedział, że ogrodzenie boiska asfaltowego przy stadionie 

wymagałoby nakładu środków finansowych. Dodał, że klub sportowy 

„Lubuszanin” wyszedł dzieciom naprzeciw, gdyż utworzone zostały 3 dodatkowe 

grupy dla dzieci, aby mogły one realizować swoją pasję i uczestniczyć  

w zajęciach. 

Radny K. Chyba złożył wniosek formalny, aby Gmina podjęła się tego zadania po 

znalezieniu środków finansowych. 

Burmistrz powiedział, że w grę wchodzi również kwestia organizacji imprez 

masowych organizowanych dla mieszkańców gminy na tym terenie, kiedy to 

potrzebne są dwie płyty boiska. Dodał, że dodatkowe ogrodzenie znacznie utrudni 

komunikację między płytami. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1. M. Pietruszak powiedział, że w związku z faktem iż pojawił się zaintersowany 

inwestor kupnem jednej z działek pod inwestycje, zostaje przygotowywany 

przetarg na tę nieruchomość. Dodał, że inwestor ten równolegle będzie ubiegał 

się o pozwolenie strefowe. Podumowując Burmistrz powiedział, że może się 

zdarzyć iż na przełomie roku pierwsza działka w strefie zostanie będzie już  

w rękach inwestora. 

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

Radny M. Suchecki: 

1. Kierownik Centrum Integracji Społecznej Romuald Frost poinformował, że  

w zakresie prac CIS-u jest sprzątanie przystanków autobusowych. Zadeklarował 

wysłanie ekipy sprzątającej, aby uporządkować teren. R. Frost poprosił  

o kontakt telefoniczny w przypadku jakikolwiek problemów. 

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

Radny S. Dukaczewski: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że tematem zapewnienia ratownika na plaży 

w Lubiewie zajmuje się Referat Organizacyjny tut. Urzędu a bezpośrednio Joanna 

Sztube.  

M. Pietruszak powiedział, że podobnie jak w ubiegłym roku jest problem ze 

znalezieniem ratownika, ale nawiązano kontakt z chętnym na podjęcie tej pracy  



w sezonie. Dodał, że gdyby nie powiodły się negocjacje, wówczas zostanie 

zatrudniona ochrona. 

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

3. Radna A. Czekajło w trakcie przerwy opuściła salę obrad dlatego radny  

S. Dukaczewski nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytanie. 

4. Sołtys Kosina A. Zych powiedział, że w treści komentarza jest cała prawda. 

Dodał, że w Gazecie Drezdeneckiej miały ukazać się przeprosiny a do tej pory ich 

nie ma, mimo, że Wojewoda Lubuski uchylił podjętą przez Radę Miejską uchwałę. 

Sołtys A. Zych poinformował, że nie będzie zajmował się tą sprawą a zrobi to jego  

Przewodniczacy Rady Miejskiej A. Kołwzan potwierdził, że Wojewoda Lubuski 

uchylił podjętą uchwałę, jednak powiedział, że nie widzi podstaw aby 

kogokolwiek, za cokolwiek przepraszać. Dodał, że przeprosić powinny te osoby, 

które brały udział w głosowaniu nie mając do tego prawa. A. Kołwzan powiedział, 

że każdy ma prawo złożyć sprawę w sądzie i jeśli dojdzie do procesu to sąd 

rozstrzygnie kto w sporze ma rację.  

Radna K. Czerwińska: 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że w chwili obecnej nie jest znany termin 

rozpoczęcia prac na ul. Lipnowskiej. Dodał, że w Urzędzie Marszałkowskim została 

już podpisana umowa na dofinansowanie tej inwestycji. M. Pietruszak powiedział, że 

korzytający z tego typu dofinansowania muszą zakończyć inwestycję do końca 2017 

roku a przetargi muszą zostać przeprowadzone w roku 2016. 

Sołtys Kosina A. Zych: 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan nie zgodził się z twierdzeniem Sołtysa 

odnośnie dyskryminacji sołectw, które nie otrzymują Gazety Drezdeneckiej, ponieważ 

nakład GD wynosi 1200 egzemplarzy. Dodał, że ustalony został sposób kolportażu 

poprzez sklepy, punkty w których można gazetę otrzymać. W odniesieniu do sołectw 

A. Kołwzan powiedział, że do tej pory funkcjonowało to w ten sposób, że jeśli sołtys 

zgłaszał, zapotrzebowanie na gazetę wówczas została ustalalna ilość egzemplarzy  

i nie było żadnego problemu. Poprosił o kontakt po sesji w celu ustalenia 

odpowiedniej ilości egzemplarzy dla Kosina. 

Sołtys Trzebicza P. Pieluszczak Suchodolska: 

1. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że w swym zakresie ma to 

zadanie CIS i miejsca, które tego wymagają będą wykaszane. Kierownik CIS-u 

dodał że tego typu prace przy poboczach wykonywane są na zlecenie Kierownika 

Referatu Dróg tut. Urzędu, ale nie przypomina sobie aby miało to miejsce w 

Trzebiczu. R. Frost powiedział, że działaniem objęte są tereny przy drogach 

gminnych.  

2. Burmistrz Drezdenka poinformował, że zostało wykonane zadanie, jeśli chodzi  

o odpływ wód z sali wiejskiej, natomiast pozostał problem odpływu wód z drogi. 

Dodał, że rzeczywiście przy dużych opadach odpływ wody z drogi gminnej  

i wojewódzkiej stanowi problem. 

Radny W. Kupczak zauważył, że problem dotyczy najprawdopodobniej studzienki 

przy sali wiejskiej, która podczas ulew nie nadąża odbierać wody i ścieków z sali. 



Kierownik Referatu Inwestycji D. Skrzypczak powiedział, że przy przebudowie sali 

wiejskiej w Trzebiczu okazało się, że spływ wody z jednej strony dachu 

skierowany jest na stronę prywatną. Właściciel posesji zwrócił się do Gminy  

o naprawę problemu, który został rozwiązany w taki sposób, aby cała woda  

z dachu od strony części prywatnej została skierowana w stronę studni chłonnej  

i tym samym nie ma połączenia z kanalizacją. Dodał, że studnia ta usytuowana 

jest obok remizy strażackiej i absolutnie nie ma wpływu na kanalizację, gdyż jest 

to tylko woda opadowa. 

Radny W. Kupczak przyznał rację, że nie chodzi o wody opadowe a o wadliwie 

wykonaną studzienkę kanalizacji sanitarnej przy sali. 

D. Skrzypczak podkreślił ponownie, że kanalizacja sanitarna nie ma nic 

wspólnego z odpływem wód deszczowych i nie ma żadnych studzienek. Dodał, że 

jest tylko studnia chłonna, która nie ma żadnych studni pośrednich i jest 

zlokalizowana na terenie działki straży pożarnej. Kierownik Referatu Inwestycji 

powiedział, że należy dokonać przeglądu kanalizacji sanitarnej, bo 

najprawodpodobniej tam leży problem. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że odpowiedź została przygotowana pod kątem 

wód opadowych, natomiast jeśli chodzi o kanalizację sanitarną to kwestię tę 

należy sprawdzić. 

 

Ad. 6 

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 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów - druk nr 253/16. 

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 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów (projekt stanowi załącznik 

nr 2 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 XXV/252/2016  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów (uchwała stanowi 

załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu). 

 

 

 

 



Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu - druk nr 254/16 wraz  

z poprawką. 

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 sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu (projekt stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXV/253/2016   

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

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu wraz z poprawką (uchwała 

stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Drezdenko do roku 2022" - druk nr 255/16. 

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 sprawie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Drezdenko do roku 2022" (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 XXV/254/2016  

w sprawie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do roku 

2022"  (uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok: 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Drezdenko za 2015 rok zgodnie z określonymi prawem terminami. Dodał, że 

sprawozdanie rozpatrywane było przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej. 

Komisje analizując wykonanie budżetu ocenili go pozytywnie, poprzez jednomyślne 

głosowanie. 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy. 



Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał Uchwałę  

Nr 129/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Drezdenko za rok 2015, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

b) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Gminy Drezdenko 

za rok 2014 oraz wniosek w sprawie absolutorium Burmistrzowi Drezdenka. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drezdenka 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok, który stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu.  

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan odczytał Uchwałę  

Nr 273/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Drezdenku dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, która 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag. 

d) Dyskusja. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Drezdenko za 2015 rok - druk nr 256/16. 

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 sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Drezdenko za 2015 rok (projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 1. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXV/255/2016  

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drezdenko 

za 2015 rok (uchwała stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 

2015 rok - druk nr 257/16. 

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 sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka za 2015 

rok (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXV/256/2016  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów w celu 

ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy Drezdenko - druk nr 258/16. 

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 sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów w celu ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie gminy Drezdenko (projekt stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr XXV/257/2016  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów w celu ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie gminy Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  

nr 16 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 13 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2016 rok wraz z poprawkami - druk nr 259/16. 

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 sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok (projekt stanowi załącznik nr 17 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 XXV/258/2016  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok wraz  

z poprawkami (uchwała stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu). 

 

 



Ad. 14 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 wraz z poprawkami- druk nr 260/16. 

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 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021  (projekt stanowi załącznik nr 19 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 XXV/259/2016  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2016-2021 wraz z poprawkami (uchwała stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego 

protokołu). 

 
Ad. 15 
Wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby kolejna sesja RM 

odbyła się 30 czerwca 2016r. 

Radny W. Zarzyński przypomniał, że na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji 

jeden z radnych wyszedł z inicjatywą, aby radni otrzymali informację odnośnie kwot 

dotacji dla poszczególnych parafii z budżetu Gminy Drezdenko. 

Skarbnik Gminy A. Lachowicz poinformowała, że zgodnie z ustaleniami taka 

informacja zostanie przygotowana na kolejną sesję Rady Miejskiej. 

Radny K. Chyba, zauważył że na dzisiejszej sesji RM zostały poruszone dwa bardzo 

istotne tematy. Jednym z nich jest problem odpadów komunalnych, które są złą 

wizytówką Drezdenka. Postawił pytanie – co można zrobić już teraz, aby sytuacja 

uległa poprawie? Zapytał czy obecnie jest szansa, aby zainwestować w głębinowy 

zsyp.  

Kolejnym tematem istotnym dla radnego K. Chyby jest oddzielenie boiska afaltowego 

na stadionie miejskim w Drezdenku, tak aby bezpiecznie mogły korzystać z niego 

dzieci. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zaproponował, aby wybudować chociaż 

jedno miejsce do składowania śmieci, tak aby było ono estetyczne. 

Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak powiedział, że kwestię tę należy bardzo 

starannie przeanalizować, przede wszystkim od jakiego miejsca zacząć. 

Przypomniał, że wczoraj padała propozycja Placu Kościelnego i przy ul. Krakowskiej, 

ale zauważył że może lepiej zacząć od ul. Kościuszki. Zaproponował przygotowanie 

radnym konkretnej propozycji w ramach posiadanych środków, aby nie kolidowało  

z planowaną rewitalizacją. 

Radny K. Jaśków zaproponował, aby tymczasowo zwiększyć częstotliwość wywozu 

odpadów komunalnych, być może to rozwiąże problem. 



Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poprosił, aby doraźnie zwiększyć 

częstotliwość wywozu odpadów a oprócz tego szybko przymierzyć się do 

rozwiązania zaproponowanego przez radnych. 

Radny K. Chyba zaproponował, aby pojemniki na odpady zamknąć a pozostawić 

tylko zsyp na worki. 

A.Kołwzan zauważył, że w centrum miasta przy pojemnikach na odpady zaczyna 

robić się wysypisko śmieci, bo wrzucane jest tam wszystko. Poprosił jednocześnie 

Burmistrza o przygotowanie informacji w sprawie możliwości zakupu i montażu 

pojemników ukrytych w ziemi. 

W kwestii asfaltowego boiska na stadionie radny K. Jaśków zauważył, że można 

zastosować tymczasowe ogrodzenie terenu, natomiast problem stanowi 

nawierzchnia. 

Zdaniem K. Chyby naprawa nawierzchni mogłaby polegać wylaniu 5 cm warstwy 

asfaltu. 

Sołtys Kosina zapytał Przewodniczącego Rady Miejskiej A. Kołwzana kiedy odpowie 

na dwa protesty złożone przez mieszkańców Kosina. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że odpowiedzią na 

złożone protesty było podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia wyborów Sołtysa  

i Rady Sołeckiej w sołectwie Kosin, którą uchylił wojewoda. Powtórzył po raz kolejny, 

że wszystkie dokumenty dostępne są w biurze rady i poprosił o zapoznawanie się  

z nimi. 

Radny K. Chyba zaproponował, aby zaprosić na sesję RM Wojewodę Lubuskiego. 

Przewodniczacy Rady Miejskiej zadeklarował skonsultowanie tej kwestii  

z Burmistrzem. 

Burmistrz Drezdenka powiedział, że drogi wojewódzkie leżą w gestii Marszałka 

Województwa Lubuskiego a nie wojewody. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj zapytała czy w związku ze zbliżajacym się sezonem 

turystycznym przeprowadzone zostaną doraźne kontrole ilości złożonych deklaracji 

„śmieciowych”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poprosił, aby na przyszłość tego typu 

pytania i problemy poruszać w punkcie „Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej 

w Drezdenku i sołtysów Gminy Drezdenko”. 

 

Ad. 16 

Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/ Adam Kołwzan 


