Protokół nr XXXVII/2018
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji
w dniu 10 sierpnia 2018r.
XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji rozpoczęła się o godz. 16.10
Obrady otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Nowicki i powitał radnych
Rady Gminy Krzeszyce, Wójta Gminy Stanisława Peczkajtisa, Skarbnika Gminy Zofię
Smolińską, sołtysów poszczególnych sołectw, Kierownika ZUK Dariusza Gondka,
zaproszonych gości – mec. Pawła Bogackiego.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził quorum radnych – 13 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 uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Krzeszyce dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęcin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2018r.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Propozycji odnośnie zmian porządku obrad nie było.
Ad. 1b
Radni uwag nie wnieśli.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Ad. 2
Wójt Gminy Stanisław Peczkajtis:
- jest sprawa suszy, myśmy występowali już w maju o możliwość napełnienia wszystkich
kanałów wodą, zamknięcie śluzy na kanale postomskim, dopiero taką zgodę wydali
i podpisanie umowy nastąpiło 2 lipca,
- z początkiem lipca nastąpiło powołanie komisji szacującej straty wśród rolników na polach,
robienie protokołów jest pracochłonne, mamy podpisaną umowę z panem Leśniewskim który
pomoże tutaj z protokołami, zostaną opracowane i odesłane do wojewody, w naszej gminie
tych wniosków o straty dot. suszy wpłynęło ponad 220,
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- 5 lipca nastąpiło podpisanie umowy z firmą, która zagospodarowuje azbest, dostaliśmy
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotację i ona będzie wykorzystana,
- 5 lipca odbyło się również posiedzenie Rady Budowy dot. budowy oczyszczalni
przydomowych, nie wywiążą się w terminie, myślę, że będziemy musieli naliczać kary
umowne, ale jesteśmy w lepszej sytuacji niż inne gminy, bo w innych gminach nie mogą
wyłonić wykonawców,
- 6 lipca odbyło się spotkanie z Komendantem Straży Pożarnej w sprawie zakupu samochodu,
tutaj będzie moja prośba do Was, bo ja zadeklarowałem, że w przyszłym roku ujmiemy
w budżecie ten wkład własny, koszt zakupu takiego samochodu jest 780 tys, po naszej stronie
byłoby 205 tys., tam jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, od
Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej, prosiłbym żebyście uwzględnili tą sumę
w przyszłorocznym budżecie, żeby tą sumę zabezpieczyć, już ode mnie taka deklaracja
poszła, że jesteśmy zainteresowani i planujemy tą sumę na wkład własny zabezpieczyć,
chciałbym żeby w tym miejscu to zapisać, przegłosować jak radni to widzą, żeby w protokole
było zapisane że jesteście za tym, aby w przyszłorocznym budżecie dać te 205 tys.
Wiceprzewodniczący Zbigniew Nowicki - Kto jest za tym, żeby wniosek wójta
zabezpieczenia 205 tys. był ujęty w planie?
Skarbnik Gminy – to jest tylko wyrażenie opinii.
Mec. Paweł Bogacki – ona i tak nie ma mocy wiążącej i radni, którzy dzisiaj zagłosują
w określony sposób wcale nie muszą tego podtrzymywać, można to odnotować w protokole
jako informację i wskazówkę dla wójta, żeby wiedział jak sobie planować działania, czy ma
poparcie Rady.
Wójt Gminy:
- 7 lipca odbył się festyn z okazji święta Rudnicy 480-lecie i 40-lecie Kosmosu Klubu
Sportowego, projekt dofinansowany był z funduszu Euroregionu,
- 12 lipca odbyło się spotkanie z szefostwem Budomexu, chodzi o przegląd gwarancyjny
drogi na Czartowie, nie dokończyli tej inwestycji, chodzi o pobocze, zadeklarowali że do
połowy października wykonają to,
- 13 lipca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zarządu OSP, w obecności starosty
i wicestarosty, wszystkie sprawy związane ze strażą były poruszane,
- 22 lipca dzięki inicjatywie Gazety Polskiej i pana Fabianowicza i innych działaczy odbyło
się wmurowanie tablicy upamiętniającej pomordowanych na Wschodzie, obecny był Jacek
Kurzępa, tablica została wmurowana na terenie naszego parafialnego cmentarza,
- 24 lipca odbyło się podpisanie umowy na wykonanie placu zabaw na ul. Skwierzyńskiej,
mieliśmy zabezpieczone 178 tys, przetarg poszedł za 206; na plac rekreacyjny Inki mieliśmy
zaplanowane 63 tys, po przetargu jest suma 78 tys.
- 24 lipca w sołectwie Krępiny gościliśmy tabor wozów z Niemiec Stowarzyszenie
Hodowców Koni Zimnokrwistych, w rocznicę osadnictwa Niemców w Rosji, spod Berlina,
przez Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię do Rosji to jest odległość 2300 km w ciągu 3 miesięcy
planują przejechać,
- tego samego dnia nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą z firmą z Ośna na wykonanie
inwestycji w Zaszczytowie, remont dachu, koszt tej inwestycji w II przetargu jest niższy
i opiewa na 223 tys,
- 9 sierpnia odbyła się następna Rada Budowy dot. odwiertu studni, nastąpiło próbne
pompowanie, jesteśmy zadowoleni, że wydajność tej studni jest bardzo dobra, to ujęcie będzie
tym głównym, dwie pozostałe studnie będą wspomagać,
- dzisiaj też była Rada Budowy dot. modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, firma ze
Szczecina wchodzi 17 sierpnia i liczą na to, że w ciągu 2 miesięcy ta stacja zostanie
zmodernizowana.
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Ad. 3
Wiceprzewodniczący Zbigniew Nowicki – projekt uchwały na komisjach wspólnych został
zaopiniowany pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag do uchwały.
Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę nr XXXVII/195/2018 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela, którą przyjęto
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Ad. 4
Kierownik ZUK Dariusz Gondek – poprawki zgodnie z uwagami z komisji zostały naniesione
w §1, w §16 i w §19.
Radny Wiesław Małaczyński – mamy w regulaminie doprowadzania wody i odprowadzania
ścieków w § 30 zabezpieczenie wody i ścieków – co będzie jak wyniknie awaria
w budynkach wielorodzinnych, problem odprowadzenia ścieków, gdy awaria trwa powyżej
12 godzin?
Kierownik ZUK Dariusz Gondek – to nie jest problem tylko Krzeszyc, tylko wszędzie
i nigdzie nie stosuje się dostarczania wody do spłukiwania jeżeli awaria trwa do 12 godzin;
przy awarii powyżej 12 godzin jak dostanie budynek wodę do spłukiwania to grawitacyjnie to
spłynie, a dalej to już nasz problem, żebyśmy albo agregatem to przepompowali albo zabrać
beczkowozem.
Radny Wiesław Małaczyński – tego w regulaminie nie ma.
Radny Zbigniew Nowicki – w rozdziale II punkty trzeba poprawić.
Radny Andrzej Żmijak – jaki jest koszt po stronie odbiorcy założenia licznika?
Kierownik ZUK Dariusz Gondek – to jest koszt wodomierza, około 70 zł, zawory
w granicach 20 zł.
Radny Ryszard Buczkowski – co z ryczałtowcami?
Kierownik ZUK Dariusz Gondek – na 1250 przyłączy to około 17 odbiorców. Ryczałty są
odgórnie ustalone. Słońsk odłącza się, bo taniej mu było wybudować swoje niż nam płacić.
Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę nr XXXVII/196/2018 w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którą przyjęto
12 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się od głosu
Ad. 5
Wiceprzewodniczący Zbigniew Nowicki – konkretna kwota to 46.030,92 zł.
Radni nie zgłosili uwag do uchwały.
Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę nr XXXVII/197/2018 w sprawie przyjęcia przez
Gminę Krzeszyce dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, którą przyjęto
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
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Ad. 6
Radny Bogusław Pawlak – jaki jest koszt całej inwestycji?
Wójt Gminy – 41 tys. – my mamy połowę, mamy porozumienie z Gminą Sulęcin która jest
gminą wiodącą i oni rozpisali przetarg, to jest nasza droga, most i droga Sulęcina, za mostem
jest jeden dom.
Wiceprzewodniczący Zbigniew Nowicki – komisje wspólne zaopiniowały projekt
pozytywnie.
Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę nr XXXVII/198/2018 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Sulęcin, którą przyjęto
11 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymujących się od głosu
Ad. 7
Skarbnik Gminy – budżet zwiększa się, na komisjach było to opisane.
Brak pytań radnych.
Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę nr XXXVII/199/2018 w sprawie zmiany budżetu
2018r, którą przyjęto
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Ad. 8
Wójt Gminy – odbiór dróg poscalaniowych wykonanych przez firmę z Krosna Odrzańskiego,
dzisiaj odbył się ten odbiór, odcinek z tłucznia na końcu Krępin też został zrobiony,
inwestycja łącząca Krępiny z Mariankami, budowa mostu, całe zakończenie inwestycji ma
odbyć się końcem sierpnia, a całe podsumowanie wraz z sołectwem Ownice jest przewidziane
w połowie września. Ta firma z Krosna Odrzańskiego wygrała przetarg na położenie
dywaniku w Karkoszowie od drogi krajowej w kierunku pana Dei, w ciągu 2 tygodni mają to
wykonać. Przetarg na ten drugi odcinek drogi to drugi przetarg, pierwszy unieważniliśmy,
zobaczymy czy jakaś firma zgłosi się i będzie tańsza. Trochę szkoda tej dotacji, którą
uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych
w wysokości 100 tys., bo jest obawa że nie znajdziemy środków na tą drogę, być może będzie
trzeba unieważnić ten drugi przetarg, 22 sierpnia będzie przetarg na tą drogę.
Radny Dawid Hendzel – odnośnie placu zabaw przy Skwierzyńskiej – czy plan tego placu
zabaw jest przewidziany na cały plac? Moim zdaniem to boisko, które tam jest to jest
przydatne.
Wójt Gminy – ma być jedna bramka z siatką, tak projektant zaplanował, żeby pomieścić, ten
projekt był rozpatrywany w poprzedniej kadencji, myśmy go tylko odświeżyli, ma być 10
urządzeń, zjazd linowy, ma to kosztować 206 tysięcy. To był projekt z tamtej kadencji,
z uwagi na brak środków poprzedni wójt wystąpił z pismem, że z uwagi na brak wkładu
własnego rezygnujemy.
Radny Antoni Hajdajenko – mam propozycję, żeby przygotować możliwość sprzedaży dróg
gminnych, które są zaorane przez rolników, chętnie by je wykupili, po co te drogi mają być
w ewidencji, nikt po nich nie jeździ.
Wójt Gminy – ja potwierdzam, że są takie drogi zaorane albo są pastwiska i nieużytkowane,
trzeba to zgłaszać i w pierwszej kolejności spotkać się z rolnikami i żeby nie wchodzić
w koszty przekwalifikować w starostwie z drogi na grunt rolny i rzeczoznawca wyceni, ale
żeby rolnicy potem kupili.
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Sołtys Małgorzata Andruszko – na poprzedniej sesji było zlecenie, komunalka miała u nas
kosić pobocze itd., rozmawiałam z panem Gondkiem i wiem na chwilę obecną, że mają mało
pracowników i po co było to zlecenie? Elektrycy tam jechali wzdłuż słupów i tam teraz
naprawdę jest mało do wycięcia.
Wójt Gminy – są kłopoty z pracownikami, ale myślę że zrobi.
Sołtys Zbigniew Konieczny – czy żeby nazwę wioski postawić znak to trzeba pisać jakieś
podania, pisma? Nie ma tablicy z nazwą miejscowości. Jest tylko drogowskaz, ale nazwy
wioski nie ma. Pan Witkowski powiedział, że to jest w jego kompetencji, ale żebym napisał
podanie.
Skarbnik Gminy – to jest droga gminna i to jest nasza sprawa.
Sołtys Zbigniew Konieczny - Druga sprawa - obiecał mi pan panie Wójcie, że znajdzie chwilę
czasu i obejrzy pan tamtą drogę.
Wójt Gminy – Postaram się i znajdę czas.
Na posiedzenie przybyła Elżbieta Dominiczak.
Sołtys Tadeusz Zaborowski – odnośnie placu, który ma być teraz robiony w Krzeszycach,
sołectwa te biedniejsze korzystają ze swojego budżetu, stają na głowie, a to jest z budżetu
Gminy. My mamy zamówiony domek i wszystkie pieniądze wyłożymy. Ja nie wiem, czy to
jest sens przy takiej ruchliwej drodze plac zabaw robić. I może ktoś przyjdzie, albo i nie
przyjdzie. Zbliża się Krzeszycka Jesień – ja tam nie chcę nagród, ale uważam, żeby
uhonorować te sołectwa , które zrobią wieniec, a nie tylko jedna nagroda.
Wójt Gminy – to są konsekwencje działania Rady, chciałem przypomnieć, że na ten plac przy
Skwierzyńskiej był kupiec i był wniosek, żeby Rada rozpatrzyła czy sprzedajemy i większość
Rady i Rada Sołecka i mieszkańcy Krzeszyc opowiedzieli się, że nie, ten plac zostawiamy,
jest tam wiele dzieci. Był projekt tego placu zabaw. Krzeszyce liczą niemal 1800
mieszkańców i jest potrzeba, mieszkańcy z dziećmi z ościennych sołectw też przyjeżdżają,
bawią się.
Sołtys Tadeusz Zaborowski - Odnośnie tego mostku coście przegłosowali. Wyście
przegłosowali, daliście 20 tys., a na co inne brakuje.
Wójt Gminy – my zawarliśmy porozumienie i to jest na styku naszej Gminy i drogi Gminy
Sulęcin. My sami nie chcieliśmy tego robić i Sulęcin sam też nie chciał. Tam mieszka nasza
mieszkanka, płaci podatki i ona tą sprawę nagłośniła. Zapadła decyzja, że robimy wspólnie.
Radny Roman Kruszakin – bardzo fajnie, że to scalanie było, ale tam rosną topole, to jest
kwestia 4-5 lat i ten asfalt się podniesie do góry. Może by te topole ściąć.
Wójt Gminy – mamy tego świadomość ale nie było czasu, troszeczkę starostwo przegapiło,
nie wystąpiło o zgodę na wycięcie, i nie tylko topoli ale na dalszym odcinku wierzb, dotyczy
to drogi gminnej i myśmy wystąpili o zgodę na wycięcie, zgoda jest, wykonawca jak
rozpoczął te prace powiedział, że na dzień rozpoczęcia prac jemu te drzewa nie
przeszkadzają, ale trzeba to wyciąć, w razie wichury to pół asfaltu by zerwało.
Radny Ryszard Buczkowski – odnośnie tego mieszkania na Malcie, ten pan mówi, że on tam
nigdy nie pójdzie, bo on nie jest w stanie się utrzymać, on chodzi ciągle pijany.
Wójt Gminy – on nie dotrzymał słowa, deklarował, że w swoim zakresie, myśmy mówili że
będzie zwolniony z opłat czynszowych, jeżeli podejmie się tam jakiegoś remontu,
pomalowania, a on ani nie dysponuje łóżkiem, szafą, nic nie ma. To co zarobi jest od razu
w naszych sklepach zostawione. Na jedno z mieszkań socjalnych dzisiaj też zawarliśmy
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porozumienie z firmą, która będzie robiła Stację Uzdatniania Wody, że wynajmujemy im to
mieszkanie nieodpłatnie, a oni wyremontują, pomalują.
Ad. 9
Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy Krzeszyce VII
kadencji. Obrady zakończono godz. 17.20.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Wiceprzewodniczący

…………………
/Kamila Kędzior/

………………………
/Zbigniew Nowicki/
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