P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2018
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji
w dniu 23 kwietnia 2018 r.
XXXIVzwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji rozpoczęła się o godz. 16.10
Obrady otworzyłaPrzewodnicząca Rady Gminy, PaniElżbieta Dominiczak
-powitała radnych, sołtysów, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Radcę Pawła Bogackiego
- stwierdziłaquorum radnych – na 15 radnych obecnych 11 radnych, nieobecnych4 radnych,
którzy usprawiedliwili swoją nieobecność; Rada może obradować i podejmować prawomocne
uchwały.
PaniPrzewodnicząca zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do porządku obrad.
PaniPrzewodnicząca odczytała porządek obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 11 głosami za i przedstawiał się następująco:
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2017r.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w
roku 2017.
5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w 2017r.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
7. Przyjęcie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce za 2017r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiskai Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z
użytkowania jako droga publiczna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2018r. dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2018r.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.

b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Protokół przyjęto jednogłośnie
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Ad.2
5 IV rozstrzygnięcie przetargu w starostwie powiatowym w Sulęcinie na rogi poscalaniowe
7 IV wyścig wraków na ,,Grabach”
10 IV I posiedzenie rady budowy dot. oczyszczalni przydomowych
- dyrektor Wojewódzkiej Geodezji Mazur - spotkanie dot. scalania
12 IV spotkanie w starostwie z przedstawicielami PROW – scalanie
13 IV Wicemarszałek Grabczuk odwiedził Gminę Krzeszyce
16 IV w urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na salę wiejską w Zaszczytowie
19 IV podpisanie porozumienia ze starostwem w sprawie dróg do odbudowy

Ad.3
Przyjęcie sprawozdania z działalności jednostki organizacyjnej za 2017r.: Zespół Szkół
Samorządowych w Krzeszycach.

11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Sprawozdania zostały przyjęty jednogłośnie

Przyjęcie sprawozdania z działalności jednostki organizacyjnej za 2017r.: Zespół Edukacyjny
w Kołczynie

11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Sprawozdania zostały przyjęty jednogłośnie
Przyjęcie sprawozdania z działalności jednostki organizacyjnej za 2017r.: Centrum Usług Wspólnych
11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Sprawozdania zostały przyjęty jednogłośnie

Przyjęcie sprawozdania z działalności jednostki organizacyjnej za 2017r.: Gminny Ośrodek Kultury
w Krzeszycach.

11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Sprawozdania zostały przyjęty jednogłośnie
Przyjęcie sprawozdania z działalności jednostki organizacyjnej za 2017r.: Przedszkole Gminne im.
Misia Uszatka w Krzeszycach.

11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Sprawozdania zostały przyjęty jednogłośnie
Przyjęcie sprawozdania z działalności jednostki organizacyjnej za 2017r.: Gminna Biblioteka
Publiczna w Krzeszycach

11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
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Sprawozdania zostały przyjęty jednogłośnie
Przyjęcie sprawozdania z działalności jednostki organizacyjnej za 2017r.: Zakład Usług
Komunalnych w Krzeszycach.

11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Sprawozdania zostały przyjęty jednogłośnie
Przyjęcie sprawozdania z działalności jednostki organizacyjnej za 2017r.: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krzeszycach.

11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Sprawozdania zostały przyjęty jednogłośnie

Ad. 4
Przyjęcie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku
2017.

11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Sprawozdania zostały przyjęty jednogłośnie
Ad. 5
Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w 2017r.

11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Ocena została przyjęta jednogłośnie

Ad. 6
Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

Ad. 7
Przyjęcie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce
za 2017r.
11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Analiza została przyjęta jednogłośnie
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Ad. 8.
Pani Skarbnik przedstawiła treść uchwały XXXIV/182/2018 w sprawie przyjęcia dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
11 glosami za , 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
uchwałę przyjęto jednogłośnie

Ad. 9
Podjęcie uchwały XXXIV/183/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2018 roku.

11 glosami za , 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
uchwałę przyjęto jednogłośnie

ad. 10
Podjęcie uchwały XXXIV/184/2018 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez
wyłączenie ich z użytkowania jako droga publiczna.

11 glosami za , 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
uchwałę przyjęto jednogłośnie
Ad. 11

Pani Skarbnik przedstawiła treść uchwały XXXIV/185/2018 w sprawie przyznania w 2018r.
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków.

8 glosami za , 0 przeciw i 3 wstrzymujących się od głosu
uchwałę przyjęto większością głosów
Ad. 12

Pani Skarbnik przedstawiła treść uchwały XXXIV/186/2018w sprawie zmiany budżetu 2018r.
11 glosami za , 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
uchwałę przyjęto jednogłośnie
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Ad. 13
Pan Wójt: zaprosił radnych i sołtysów na wspólny wyjazd integracyjno-szkoleniowy
Pan Sołtys Józef Pizuński: zapytał ile wpłynęło deklaracji na Internet
Pan Wójt: jesteśmy w trakcie liczenia, jest już sporo ale jeszcze czekamy na deklaracje
PaniSołtys Małgorzata Andruszko: u nas złożyła większość.
Pan Radny Antoni Hajdajenko: część ulotek rozprowadzana przez pocztę nie dotarła do
mieszkańców
Pani Sołtys Małgorzata Andruszko pytała o napraw dróg w sołectwie
Pan Wójt; po długim weekendzie będą naprawy realizowane.
Pan Sołtys Tadeusz Zaborowski to denerwuje, że w starostwie z nasza droga się nic nie
dzieje. Będzie problem ze złożeniem wniosku na dopłaty dla rolników.
Pan Wójt: czy był Pan na spotkaniu z Panem Fabianowiczem, do końca kwietnia ma powstać
gotowa mapka.
Pan Sołtys Tadeusz Zaborowski: podobno była usterka.
Pan Wójt: usterka została usunięta, w całej Polsce jest 60 takich przypadków, Agencja ma
tego świadomość.
Pani Sołtys Anna Wąsowicz: zapraszam na festyn do Krzemowa 5 maja 2018r.
Pan Wójt: zapytał radnych o wyrażenie zgody na zgłoszenie pani sołtys Krzemowa do
plebiscytu Gazety lubuskiej, (ogólna zgoda)
Pan Radny Marcin Jachimowski: jak wygląda sprawa z biogazownia i energetyką
Pan Wójt: to wszystko jest w toku, sytuacja zmieniła się w stosunku do wszystkich
inwestycji. Jednak w ciągu paru miesięcy sytuacja powinna się wyjaśnić i inwestycja na ulicy
Ogrodowej zostanie wykonana. W przypadku biogazowni starostwo nie wydało zgody na
budowę.
Pan Radny MarcinJachimowski: są różne biogazownie, które wyglądają ładnie i do których
zapraszane są delegacje. Jednak w niektórych jest odór, bioodpady i wykorzystywane
szambo. Czy zapadła już decyzja w spawie biogazowni.
Pan Wójt: starostwo nie zezwoliło
Pani Skarbnik: gminie zależy na sprzedaży gruntów
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Pan Radny Marcin Jachimowski:Ja jestem przeciw, jeśli starostwo wyrazi zgodę na
inwestycje to będzie rozmowa z Rada lub referendum?
Pan Wójt: elektrociepłownie hybrydowetomiał być ciepłowód z którego skorzystać mogli
przedsiębiorcy, szkoły , urząd itp. Jest biogazownia w gminie Grzmiąca, teraz spadły tam
koszty ogrzewania. Przedsiębiorcy z chęciąskorzystają z tańszej energii. Części mieszkańców
przeszkadza jakakolwiek budowa na strefie.
Pan Radny RomanKruszakin; to nie może śniedzieć, bo gaz ucieka.
Pan Radny Marcin Jachimowski: Jak zabraknie kukurydzy będą bioodpady, czy decyzja
zapadła już w 100%
Pan Wójt: inwestor jest otwarty na spotkanie z mieszkańcami. Decyzja środowiskowa już jest.
Pan Radny Wiesław Małaczyński: cały świat odchodzi od paliw kopalnych nawet Arabia
Saudyjska czy Katar i korzysta z fotowoltaniki. Nie bójmy się tego.
Pan Radny Marcin Jachimowski: skoro to jest taki rarytas to Gminny powinny się o to bić, a
tu stara się firma, a nie gmina. Na początku będzie dobrze, a potem będzie smród.
Pan Wójt: zawsze będą różne zdania. Część mieszkańców zadeklarowało chęć sprzedaży
gnojowicy
Pani Sołtys Małgorzata Andruszko: czemu nie zrobicie referendum, niech mieszkańcy się
wypowiedzą tak czy nie?
Pan Wójt: istnienie biogazowni w niektórych gminach spowodowało, że są energetycznie
samowystarczalne.
Pan Radny Marcin Jachimowski: na początku, bo zrobią główne, a reszta doprowadzić musi
gmina.
Pan Wójt: korzystne są klastry energetyczne, bo energia jest często tańsza o 20%
Pani Przewodnicząca: odczytała podziękowanie dla Radnych za pomoc w organizavji9
XXXIV Biegu Śladami wiosny w Przemysławiu.

Więcej pytań i wniosków nie zgłoszono.
PaniPrzewodnicząca podziękowała wszystkim za uwagę i zamknął obrady XXXIVsesji Rady
Gminy VII kadencji. Obrady zakończono ok. godz. 17.30.
Protokołowała:
…………………………..
/Marta Buczkowska/
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