Protokół nr XXXV/2018
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji
w dniu 05 czerwca 2018r.
XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji rozpoczęła się o godz. 16.00
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Dominiczak i powitała radnych
Rady Gminy Krzeszyce, Wójta Gminy Stanisława Peczkajtisa, Skarbnika Gminy Zofię
Smolińską, sołtysów poszczególnych sołectw, zaproszonych gości – mec. Pawła Bogackiego.
Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych – 11 radnych obecnych – lista obecności
w załączeniu.
Wobec powyższego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krzeszyce maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzeszyce
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2018r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata
2018-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Propozycji odnośnie zmian porządku obrad nie było.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
za 11, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Ad. 1b
Radni uwag nie wnieśli.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto
11 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Ad. 2
Wójt Gminy Stanisław Peczkajtis:
- gratulacje dla pani Ani Wąsowicz, która wygrała w konkursie ogłoszonym przez Gazetę
Lubuską – Lubuska Wieś Europejska – I miejsce, jest najlepszym sołtysem w województwie
lubuskim,
- wyjazd szkoleniowy dla radnych i sołtysów do Lubrzy 30.06.-01.07.
- 24 kwietnia – podpisanie umowy z projektantem, chodzi o węzeł sanitarny przy sali
gimnastycznej w szkole, projekt już został przedstawiony i będziemy musieli to podzielić na
etapy, bo cały koszt modernizacji tego węzła 450 tys.
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- 26 kwietnia – podpisanie umów z przedsiębiorcami na wykonanie dróg w ramach programu
scaleniowego, są dwaj wykonawcy, jeden nasz miejscowy Dionizy Woiński dzisiaj już
rozpoczął prace na drogach,
- 27 kwietnia było spotkanie z naszą urbanistką Zofią Cytryną – przedstawiała ustawę, która
w tym roku wprowadza zmiany w prawie budowlanym, też w tej sprawie 30 maja odbyło się
spotkanie w starostwie – szczegóły prawne wyjaśnił mec. Paweł Bogacki,
- 28 kwietnia w Krzeszycach odbył się festyn „przedmajówka” połączona z rywalizacją
sołectw,
- 05 maja odbył się festyn w Krzemowie,
- 09 maja w Słońsku był z wizytą marszałek Tomczyszyn, w ramach dofinansowania
z funduszu ochrony gruntów rolnych nasza gmina otrzymała dofinansowanie na remont drogi
w Karkoszowie, na tą drogę został już ogłoszony przetarg,
- 11 maja podpisaliśmy umowy na projekty związane z modernizacją stacji uzdatniania wody,
jak również odwiert studni, wykonawca już prace rozpoczął,
- 12 maja w Kołczynie odbył się bieg olimpijski,
- 17 maja odbyło się kolejne posiedzenie Rady Budowy dot. oczyszczalni przydomowych, na
dzień dzisiejszy ponad 40 oczyszczalni przydomowych zostało wykonanych,
- 20 maja odbyło się 3 ognisko papieskie w Kołczynie,
- 28 maja w Zielonej Górze z okazji Dnia Samorządowca odbyło się spotkanie z wojewodą,
z panią marszałek, od nas była delegacja 4-osobowa,
- 25 maja odbyło się otwarcie ofert na przetargi w ramach Lokalnej Grupy Działania – na salę
wiejską w Zaszczytowie, na dalszą rozbudowę naszego placu w Krzeszycach i na plac zabaw
na Skwierzyńskiej, na plac zabaw nikt się nie zgłosił, na pozostałe naszym zdaniem są zbyt
wysokie te oferty, unieważniliśmy te przetargi, próbujemy drugi raz,
- w tym tygodniu do wszystkich mieszkańców dotrze ulotka, która będzie informowała, że
jeszcze można składać deklaracje na światłowód do połowy czerwca.
Ad. 3
Sprawę zreferował radny Roman Kruszakin – przewodniczący komisji wspólnych
opiniujących uchwałę dn. 04 czerwca – omówił zmiany w projekcie.
Uzasadnienie przedstawił Wójt Gminy Stanisław Peczkajtis.
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr XXXV/187/2018 w sprawie ustalenia na terenie
Gminy Krzeszyce maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalenia
zasad usytuowania na terenie Gminy Krzeszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, którą przyjęto

9 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymujących się od głosu
Ad. 4
Skarbnik Gminy Zofia Smolińska – Wszystkie te 4 uchwały chciałam powiązać, bo one
wynikają z jednego faktu, że wszystkie te nasze przetargi na nasze projekty związane ze
środkami unijnymi, te które zostały dokonane to przeszły więcej – na oczyszczalnie i stację
uzdatniania wody, i te kolejne o których pan wójt mówił – na jednych nie ma, a na drugich są
drożej – w związku z tymi rzeczami zdecydowaliśmy, że musimy zwiększyć deficyt, a żeby
zwiększyć deficyt to trzeba znaleźć źródło jego finansowania. W budżecie mieliśmy te
projekty wszystkie zapisane w takich wartościach jak były. W związku z przetargami one się
zwiększyły i niestety o 200 tys. zł zwiększamy w budżecie te wartości, 100 tys. na
oczyszczalnie, reszta na te pozostałe, jak Zaszczytowo i nasze place. Już teraz trzeba
pomyśleć skąd te pieniążki wziąć. O 200 tys. zwiększamy wydatki i kredyt, który
planowaliśmy 800 tys. teraz zwiększamy – jak Rada zadecyduje – do miliona. I w związku
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z tym jest też uchwała o zaciągnięciu kredytu na milion, bowiem trzeba wystąpić o opinię do
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak również uchwała dot. pożyczki, którą też gmina musi
zaciągnąć na ten udział unijny, żeby otrzymać dotacje to trzeba najpierw wziąć pożyczkę,
zapłacić dla wykonawcy i dopiero jak nam Unia odda to spłaci nam tą pożyczkę. To jest
łatwiejsze źródło finansowania, bo jest częściowe i chwilowe. Natomiast kredyt mamy
rozłożony na 6 lat. I w związku z tym, że zwiększamy deficyt i zwiększamy wydatki również
trzeba było zaktualizować uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą trzeba
było dostosować do tego roku 2018 do tego zwiększonego deficytu i że będziemy brać
większy kredyt i że będziemy dokonywać w poszczególnych latach jego spłaty.
Radny Bogusław Pawlak – Pan Wójt mówił o przetargu na drogę w Karkoszowie, źródło
finansowania skąd tu będzie?
Skarbnik Gminy – Część środków jest zabezpieczona w budżecie na drogi, druga pozostała
będzie z dotacji , którą będziemy wprowadzać również.
Radny Bogusław Pawlak - A jaki to będzie koszt?
Wójt Gminy – Odcinek od drogi 22 do pana Dei, nie mam akurat tego przygotowanego, to
jest 800 coś metrów, wykonanie ma polegać tylko na położeniu dywanika asfaltowego, z tego
względu że tam podbudowa jest, kwota dotacji jest we wniosku – nie mam go tutaj, to jest
odcinek na lewo.
Radny Bogusław Pawlak - Borykamy się z takimi problemami jak cieknące dachy, a ta droga
jest taka niezbędna, że trzeba ją robić w tym roku?
Wójt Gminy - Przyjęliśmy strategię, że gro środków trafia na drogi, bo jest taka potrzeba.
Wszystko powoli. W Karkoszowie w ramach inwestycji wodno-ściekowej kanalizację
położono, wodociąg, jest podbudowa, jest tłuczeń i teraz etap zamykamy, mogliśmy nie
otrzymać tego dofinansowania, a tutaj jest jakaś przychylność w PROWie i otrzymaliśmy.
W następnych latach będziemy następne robić.
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr XXXV/188/2018 w sprawie zmiany budżetu 2018r.,
którą przyjęto

11 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Ad. 5
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr XXXV/189/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2018-2028, którą przyjęto

11 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Ad. 6
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr XXXV/190/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego, którą przyjęto

10 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymujących się od głosu
Ad. 7
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr XXXV/191/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, którą przyjęto

11 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu

3

Ad. 8
Przewodnicząca odczytała zaproszenie na Dni Krzeszyc 17 czerwca dla radnych i sołtysów.
Wójt Gminy poruszył temat zgłoszony przez radnego Bogusława Pawlaka – stan drogi na
Korsykę.
Radny Marcin Jachimowski poruszył temat zakupu wozu strażackiego.
Radny Zbigniew Nowicki wystąpił z wnioskiem o zamontowanie klimatyzacji na sali obrad.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXV sesji Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji.
Obrady zakończono godz. 17.30.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
…………………
/Kamila Kędzior/

Przewodnicząca
………………………
/Elżbieta Dominiczak/
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