Protokół nr XXXVI/2018
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji
w dniu 29 czerwca 2018r.
XXXVI 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, Zastępcę Wójta Irenę Szpulak,
Skarbnika Gminy Zofię Smolińską, sołtysów poszczególnych sołectw, zaproszonych gości –
mec. Pawła Bogackiego.
Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych – 10 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 zmiany budżetu 2018r.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania Budżetu Gminy Krzeszyce za 2017r.
5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie
sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Krzeszyce za 2017r.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Krzeszyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2017r.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Propozycji odnośnie zmian porządku obrad nie było.
Ad. 1b
Radni uwag nie wnieśli.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto
10 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Ad. 2
Wójt Gminy Stanisław Peczkajtis:
- 09 czerwca z delegacją Rady Sołeckiej wsi Krzemów i sołtys Anną Wąsowicz udaliśmy się
na galę Polska Wieś Europejska w Gozdnicy, wyróżniono najlepszych sołtysów – tytuł
najlepszego sołtysa w województwie lubuskim otrzymała Anna Wąsowicz,
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- 12 czerwca odbyło się otwarcie ofert na budowę drogi w Karkoszowie, dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych, oferty są dwie – najniższa
za 280 tys., 60 tys. dofinansowania,
- 28 czerwca podpisanie umowy z wykonawcą – będzie ta firma, która robi drogi z projektu
poscalaniowego z Krosna Odrzańskiego,
- 14 czerwca Celowy Związek Gmin w Gliśnie, 21 edycja edukacyjno-konkursowa „Powtórne
wykorzystanie to nasze zadanie”, nasza szkoła podstawowa zajęła 1 miejsce w kategoriach
szkoły i też indywidualnie – najlepszy zbieracz,
- 17 czerwca Dni Krzeszyc – gościliśmy przyjaciół z Altlandsberga, Żak zorganizował turniej
piłki plażowej, Pani sołtys z Krzemowa dziękujemy że się z mieszkańcami i radą sołecką
wystawili, to był jeden z projektów z Euroregionu,
- 25 czerwca odbyło się otwarcie ofert – to był 2 przetarg, teraz są oferty na place zabaw i na
salę w Zaszczytowie,
- cały czas prowadzę nadzór nad inwestycjami, które są w trakcie – przydomowe
oczyszczalnie i drogi poscalaniowe,
- można jeszcze składać deklaracje na światłowody.
Ad. 3
Skarbnik Gminy Zofia Smolińska – ta uchwała wywołana jest tym, że 60 tys. dotacji trzeba
wprowadzić na tą drogę w Karkoszowie. Ogólne zwiększenia dot. korekty planów dot.
oczyszczalni ścieków. Korekta podatków od nieruchomości – od osób prawnych i od osób
fizycznych. Korekta – odsetki na rachunkach bankowych oraz darowizny na rzecz szkoły.
W wydatkach całe te 69 tys. jest na drogi. Są też korekty w administracji i na utrzymanie
zieleni – tu teraz jest ZUK i to on ma pod sobą tych pracowników.
Radny Zbigniew Nowicki poinformował, iż zaopiniowano pozytywnie na komisji budżetowej
ten projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do uchwały.
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr XXXVI/192/2018 w sprawie zmiany budżetu
2018r., którą przyjęto
10 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Ad. 4
Skarbnik Gminy Zofia Smolińska przedstawiła sprawozdanie Wójta z wykonania Budżetu
Gminy Krzeszyce za 2017r.
Ad. 5
Skarbnik Gminy Zofia Smolińska przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Krzeszyce za 2017r.
Ad. 6
Skarbnik Gminy Zofia Smolińska przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy
za 2017r.
Ad. 7
Skarbnik Gminy Zofia Smolińska przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2

Ad. 8
Radni nie zgłosili uwag do uchwały.
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr XXXVI/193/2018 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.,
którą przyjęto
10 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Ad. 9
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr XXXVI/194/2018 w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Krzeszyce, którą przyjęto
10 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Wójt Gminy podziękował za udzielone absolutorium.
Ad. 10
Wójt Gminy przedstawił sprawę kanałów i rowów szczegółowych oraz poinformował
o działaniach podjętych w związku z suszą.
Radny Ryszard Buczkowski wystąpił z zapytaniem o pana E.M…, który dostał mieszkanie na
Malcie, ale tam nie mieszka. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy.
Wioleta Raczkowska-Gołębska – sołtys Rudnicy – zaprosiła na festyn 7 lipca w Rudnicy.
Radny Zbigniew Nowicki wystąpił z zapytaniem o uchwałę dot. dzierżawy jeziora Czajcze.
Odpowiedzi udzielił mec. Paweł Bogacki.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXVI sesji Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji.
Obrady zakończono godz. 17.00.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
…………………
/Kamila Kędzior/

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