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

z dnia 31 sierpnia 2016 roku 
 

Obrady rozpoczęto 31 sierpnia 2016 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:45 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 XXIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan. Powitał, radnych powiatowych, kierowników jednostek, 

Zastępcę Burmistrza A. Kozubaj, 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. A. Kołwzan 

dokonał oficjalnego powitania i przedstawienia nowego Komendanta Komisariatu 

Policji w Drezdenku młodszego inspektora Mirosława Kędziorę. Przewodniczący 

Rady Miejskiej wyraził nadzieję, że współpraca pomiędzy Radą Miejską i Urzędem  

a  Komisariatem Policji będzie układała się wzorowo. Następnie A. Kołwzan 

stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 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 XXIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

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

Drezdenko. 

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

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok - druk nr 273/16. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansoawej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 274/16. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego 

przekazania Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku kostki brukowej 

pochodzącej z rozbiórki remontowanej drogi– druk nr 275/16. 
8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Sebastian Dukaczewski 

- Michał Czekajło 

- Dariusz Krysa 

- Edward Dasiukiewicz 

- Karol Chyba 

- Krzysztof Jaśków 

Radny S. Dukaczewski 

Zauważył, że w ostatnim czasie na terenie miasta i gminy mają miejsce coraz 

poważniejsze akty wandalizmu np. malowanie elewacji, niszczenie mienia 

prywatnego i gminy. W związku z problemem zwrócił się do Komendanta Komisariatu 

Policji w Drezdenku z pytaniem jaki ma pomysł na walkę z tego typu wykroczeniami. 

Radny M. Czekajło:  

1. Zwrócił uwagę na zły stan techniczny chodnika przy ul. Lwowskiej (tuż przed 

„Warszawianką”). 

2. Poinformował, że obudowa studzienki (kostka brukowa) na skrzyżowaniu  

ul. Piłsudskiego z ul. Leśną jest w złym stanie technicznym. 

3. Zauważył, że barierki ustawione w ciągu dróg wojewódzkich są w strasznym 

stanie technicznym. 

4. W imieniu mieszkańców Drezdenka poprosił o ustawienie jeszcze jednej ławki 

przy ul. Ogrodowej (bliżej kościoła).  

 

 



Radny D. Krysa:  

1. Poprosił o jak najszybsze uregulowanie sprawy gruntów pod drogą przy ul. 

Mickiewicza. 

2. Zwrócił uwagę na brud na terenie miasta. Zaproponował zatrudnienie firmy 

zewnętrznej, która wspomogłaby Centrum Integracji Społecznej przy sprzątaniu 

miasta. Zauważył, że służby CIS-u nie są wystarczające. 

Radny E. Dasiukiewicz:  
1. Poinformował, że w porozumieniu z sołtysami Osowa, Trzebicza Nowego  

i Trzebicza złożył wniosek do Burmistrza o wystąpienie do PGNiG Sp. z o.o.  

w sprawie poprowadzenia gazu do w/w miejscowości, aby ułatwić mieszkańcom 

życie oraz zmniejszyć emisję gazu. W związku z faktem, że spółka niechętnie 

inwestuje w tereny wiejskie poprosił Radę Miejską o wsparcie powyższej 

inicjatywy. 

2. Zwrócił uwagę, że zbyt wysoki podjazd pod krawężnik przy szpitalu w Drezdenku 

utrudnia transport chorych prywatnymi samochodami. 

Radny K. Chyba:  

Poprosił o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. w sprawie 

udostępnienia zestawienia dotyczącego ilość interesantów obsługiwanych przez 

Wydział Komunikacji starostwa z poszczególnych gmin powiatu. Dodał, że uzyskane 

dane pozwolą na rozpoczęcie dyskusji na zasadności utworzenia filii Wydziału 

Komunikacji w Drezdenku.    

Radny K. Jaśków:  

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego zwrócił się do Komendanta Komisariatu 

Policji w Drezdenku z prośbą o wzmożone kontrole policyjne przy szkołach  

w pierwszych dniach września w szczególności w godzinach porannych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 10 minutową przerwę  

w obradach.  

 

Ad. 6 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku 

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny S. Dukaczewski: 

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku M. Kędziora poinformował, że zarówno 

przestępstwo jak i wykroczenie ścigane jest na wniosek. Dodał, że do Komisariatu 

Policji w Drezdenku nie wpłynęły zgłoszenia zakresie omawianym przez radnego. 

Komendant powiedział, że policja w Drezdenku stara się reagować na każde 

otrzymane sygnały. 

Radny K. Jaśków: 

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku M. Kędziora poinformował, że temat 

rozpoczęcia roku jest policji bardzo dobrze znany i wzmożone kontrole w okolicach 

szkół zostały już zaplanowane. 

Radny M. Czekajło: 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że problem złego stanu technicznego 

chodnika przy ul. Lwowskiej generowany jest przez tiry dostarczające towar do 



„Biedronki”. Z-ca Burmistrza poinformował, że doraźnie miejsce to naprawiane 

jest przez pracowników CIS-u. Dodał, że w przy okazji modernizacji placu 

Wileńskiego problem zostanie ostatecznie rozwiązany, gdyż nawierzchnia  

chodnika przy ul. Lwowskiej również powinna zostać odnowiona a odcinek na 

który wjeżdżają tiry zostanie dodatkowo wzmocniony.  

2. W sprawie studzienki w nawierzchni ul. Piłsudskiego Zastępca Burmistrza A. 

Kozubaj powiedział, że należy wyjaśnić czy jest to studzienka kanalizacji 

sanitarnej czy deszczowej. Dodał, że jeżeli okaże się, że jest studzienka 

kanalizacji sanitarnej wówczas problem zostanie przekazany do PGKiM-u. 

3. Zastępca Burmistrza zadeklarował, że sprawa złego stanu technicznego barierek 

przy drogach wojewódzkich zostanie ponownie zgłoszona do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. Dodał, że w ostatnim czasie pracownicy pomagali ZDW przy 

odnawianiu barierek, gdyż ich stan jest fatalny. 

4. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że dodatkowa ławka zostanie 

ustawiona na wysokości posesji Państwa Tobolskich, między ul. Kościelną  

a Notecią. 

Radny D. Krysa: 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że kwestia gruntów przy drodze 

dojazdowej do osiedla Mickiewicza zbliża się do końca. Dodał, że ze strony  

Gminy i Spółdzielni wszystkie formalności zostały załatwione, natomiast ze strony 

trzeciego właściciela czyli Lasów Państwowych procedura dobiega końca. Z-ca 

Burmistrza poinformował, że najprawdopodobniej w październiku br. zostanie 

zawarte porozumienie o zamianie działek, które pozwoli na podjęcie działań 

inwestycyjnych wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową.  

2. Kierownik Centrum Integracji Społecznej Romuald Frost zapytał czy mówiąc  

o brudzie na terenie miasta radny D. Krysa ma na myśli całe miasto jego 

konkretne rejony. 

Radny K. Krysa poinformował, że mieszkańcy narzekają na ogólny bałagan  

w całym mieście. 

Kierownik CIS-u nie zgodził się z radny D. Krysą i powiedział, że chodząc po 

mieście można stwierdzić jak miasto wygląda. Poinformował jaki charakter ma 

CIS. R. Frost poinformował, że w centrum za 700 zł. przez 5 godzin, 5 dni  

w tygodniu pracują osoby bezrobotne, alkoholicy oraz ludzie mający jeszcze inne 

rodzaju problemy. Dodał, że funkcjonuje dodatkowa, kilkuosobowa grupa, która 

pracuje również w soboty, aby miasto doprowadzić do porządku. 

Radny D. Krysa wyjaśnił, że zdaje sobie sprawę z charakteru pracy CIS-u i jego 

intencją była jedynie propozycja, aby wynająć firmę, która mogłaby CIS-owi 

pomóc. 

R. Frost wyjaśnił, że do dyspozycji ma 12-14 osób, które muszą ogarnąć miasto. 

Dodał, że pracują oni ręcznie, codziennie ludzie zamiatają poszczególne regiony 

miasta. 

Radny K. Krysa powiedział, że absolutnie nie miał na myśli likwidacji CIS-u  

a uważa, że centrum powinno otrzymać pomoc. 



Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan w odniesieniu do dyskusji powiedział, 

że pytanie radnego nie miało na celu skierowania zarzutów w kierunku CIS-u, 

tylko zmierzało do działań mających wspomóc pracę centrum. 

Radny K. Chyba powiedział, że na sesjach często pojawia się temat Centrum 

Integracji Społecznej. Dodał, że radni podziwiają ludzi, którzy za 700 zł. pracują  

 i wykonują „syzyfową pracę”. K. Chyba zauważył, że wszędzie, gdzie tylko jest to 

możliwe „wciskany” jest CIS, który świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

Dodał, że w dzisiejszych czasach praca miotłami i łopatami to trochę za mało  

i należy szukać automatyzacji np. szorowarki, zamiatarki, odkurzaczy 

przemysłowych, które przyspieszą pracę a ich koszt zwróci się w szybkim czasie. 

K. Chyba zauważył, że na zachodzie normą jest, że ok. godziny 4-5 rano na 

mieście pojawią pracownicy, którzy sprzątają, aby miasto miało schludny wygląd. 

Zauważył, że CIS nie jest w stanie takiej grupy zorganizować. 

Kierownik CIS R. Frost podał przykład, że kiedy ok. 7 rano pracownicy zaczęli 

wykaszać pobocza przy ul. Bocznej pojawiły się skargi mieszkańców. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że jeżeli radni będą widzieli 

potrzebę wynajęcia firmy sprzątającej to w budżecie trzeba będzie zapisać 

odpowiednie środki na ten cel. Dodał, że jeżeli firma sprzątająca przejęłaby część 

zadań Centrum Integracji Społecznej wówczas CIS otrzyma mniejszą dotację, co 

może z kolei rodzić problemy z funkcjonowaniem a nawet dalszym istnieniem 

centrum. Zaproponował solidne zastanowienie się nad zakresem, formułą  

a przede wszystkim kosztami pomysłu. Z-ca Burmistrza zgodził się z radnymi, że 

porządek na terenie miasta nie wygląda dobrze, kwestię należy przedyskutować  

i znaleźć najlepsze rozwiązanie. 

Radny K. Chyba zaproponował, aby skupić się na dosprzętowieniu CIS-u. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zauważył, że w tym roku nie ma już 

możliwości zmiany charakteru CIS-u. Zaproponował, aby przy konstruowaniu 

budżetu na rok przyszły zastanowić się nad ewentualnym rozwiązaniem 

problemu. Dodał, że najlepszą okazją do dyskusji będą komisje. 

Radny E. Dasiukiewicz: 

1. Zastępca Burmistrza A. Kozubaj poinformował, że wspomniane przez radnego 

pismo zostanie skierowane zgodnie z właściwością do gazowni ze stosownym 

wsparciem i opinią Burmistrza. Dodał, że wszystkim zależy, aby stare ogrzewanie 

było zamieniane na bardziej ekologiczne. A. Kozubaj wyjaśnił, że PGNiG jest 

firmą, która liczy pieniądze i jeżeli nie będzie przesłanek ekonomicznych do 

rozbudowy sieci gazowej to tego nie zrobią. 

2. Zastępca Burmistrza zadeklarował przekazanie wniosku o obniżenie krawężnika 

przy głównym wejściu do szpitala do dyrekcji. 

Radny K. Chyba: 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj zadeklarował, że zostanie wystosowane pismo do 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. w sprawie korzystania z Wydziału 

Komunikacji starostwa przez mieszkańców poszczególnych gmin. 

 

 



Radny K. Jaśków: 

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku M. Kędziora poinformował, że temat 

rozpoczęcia roku jest policji bardzo dobrze znany i wzmożone kontrole w okolicach 

szkół zostały już zaplanowane. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Zbigniew Śpiewak w 

odniesieniu do pytania radnego K. Siudy zadanego podczas wczorajszego 

posiedzenia komisji w sprawie wykupów poinformował, że przesunięte środki mają 

zostać przeznaczone na regulację gruntów w Kosinie (poszerzenie istniejącej drogi 

gminnej) oraz wycenę nieruchomości na osiedlu Mickiewicza (Gmina będzie musiała 

dopłacić nadleśnictwu ok. 1700 zł.). 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj w sprawie zgłoszonej przez radnego  

W. Zarzyńskiego na komisji poinformował, że zostanie wystosowane pismo do ENEA 

w sprawie czasowego włączania prądu w Gościmiu i Trzebiczu. 

 

Ad. 5 

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 15 

radnych, wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2016 rok - druk nr 273/16. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 

rok (projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

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

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIX/272/2016  

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

stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2016-2021 - druk nr 274/16. 

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 4 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 



Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIX/273/2016   

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2016-2021 (uchwała stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego 

przekazania Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku kostki brukowej 

pochodzącej z rozbiórki remontowanej drogi – druk nr 275/16. 

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 uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania 

Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku kostki brukowej pochodzącej  

z rozbiórki remontowanej drogi – druk nr 268/16 (projekt stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych podjęła Uchwałę Nr XXIX/274/2016  

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Parafii p.w. 

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku kostki brukowej pochodzącej  

z rozbiórki remontowanej drogi (uchwała stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 8 

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

Miejskiej odbyła się 28 września br. 

Radny K. Chyba zaproponował, aby przed kolejną sesją każda z komisja odbyła 

swoje posiedzenie oddzielnie. 

Radny S. Dukaczewski w odniesieniu do wypowiedzi Komendanta Komisariatu Policji 

poprosił Zastępcę Burmistrza, aby poinformował kierowników poszczególnych 

referatów, żeby zgłaszali wszelkie akty wandalizmu mające związek z mieniem 

gminnym. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że stosowne wnioski zostaną przekazane 

kierownikom poszczególnych referatów. 

Sołtys Trzebicza Paulina Pieluszczak – Suchodolska w imieniu Koła Gospodyń 

Wiejskich z Trzebicza oraz Cechu Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdneckiego 

podziękowała Burmistrzowi Drezdenka oraz Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu 

Oświaty w Drezdenku za umożliwienie uczestnictwa w dożynkach diecezjalnych w 

Rokitnie. 

 

 

 



Ad. 9 

Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

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

w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/ Adam Kołwzan 


