Protokół nr VI/2019
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji
w dniu 20 marca 2019r.
VI sesja Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji rozpoczęła się o godz. 16.05
Pkt 1
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak i powitał zebranych.
Pkt 2
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi
kworum niezbędne do prowadzenia obrad.
Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Pkt 3
Przewodniczący Rady Andrzej Żmijak poinformował, że na posiedzeniu wspólnym komisji
dn. 19 marca wniosek z dnia 08.03.2019r. w sprawie upamiętnienia XXXV Biegu „Śladami
Wiosny” w Przemysławiu w dniu 31 marca 2019r. został wycofany.
Przewodniczący Rady Andrzej Żmijak odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2019r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2019 roku.
10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad sesji.
Radni uwag do porządku obrad nie zgłosili.
W głosowaniu jawnym radni przyjęli porządek obrad – wyniki głosowania stanowią załącznik
nr 2 do protokołu.
Pkt 4
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie protokół z obrad poprzedniej sesji –
wyniki głosowania stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Pkt 5
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Pracownik Gminy Anna Prusinowska udzieliła informacji nt. użytkowania wieczystego
przekształconego w prawo własności.
Pkt 6
Wójt Gminy Krzeszyce przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
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Pkt 7
Kierownik GOPS Ewelina Banicka-Buksa przedstawiła sprawozdanie z realizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2018 roku.
Pkt 8
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Krzeszyce.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak złożył wniosek o nieodczytywanie treści
projektów uchwał - radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyrazili na to zgodę – wyniki
głosowania stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany budżetu 2019r., który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 15, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Uchwała Nr VI/28/2019.
Pkt 9
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Krzeszyce w 2019 roku, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 15, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu. Uchwała Nr VI/29/2019.
Pkt 10
Wójt Gminy, Zastępca Wójta i mec. Paweł Bogacki przekazali informacje o prawie do
głosowania w wyborach na sołtysów.
Radny Rafał Gruza poruszył temat klastra energetycznego i światłowodu, wyjaśnień udzielił
Wójt Gminy Krzeszyce.
Radny powiatowy Jan Soliński poinformował o działaniach w radzie powiatu, przekazał
informacje o projekcie Czyste powietrze, omówił sprawy melioracyjne.
Swoją osobę zaprezentował nowy Dyrektor GOK Grzegorz Okołów.
Sołtys Rudnicy Wioleta Raczkowska-Gołębska poinformowała o przesunięciach w funduszu
sołeckim.
Sołtys Józef Pizuński wypowiedział się odnośnie sali w Kołczynie.
Radny Ryszard Buczkowski poruszył problem melioracji, nor bobrowych. Zauważył, że były
dworzec PKP jest budynkiem do wykorzystania.
Wójt Gminy podjął temat domu seniora.
Radny Antoni Hajdajenko spytał o Drewno, odpowiedzi udzielił Wójt Gminy oraz Skarbnik
Gminy.
Pkt 11
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym i zaproszonym gościom i zamknął
obrady VI sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji.
Obrady zakończono godz. 17.30
Integralnym załącznikiem do niniejszego protokołu jest zapis audio-wizualny dostępny
pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=lfHMDYg8ozw
Protokół sporządziła:
……………………….
/Kamila Kędzior/

Przewodniczący Rady Gminy
…………………
/Andrzej Żmijak/
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