P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2018
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji
w dniu 14 września 2018 r.
XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VII kadencji rozpoczęła się o godz.
16.00
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Elżbieta Dominiczak
-powitała radnych, sołtysów, Panią Skarbnik, Pana Radcę Pawła Bogackiego
- stwierdziła quorum radnych – na 15 radnych obecnych 11 radnych, nieobecnych 4 radnych,
którzy usprawiedliwili swoją nieobecność; Rada może obradować i podejmować prawomocne
uchwały.
Pani Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do porządku obrad.
Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad.
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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszyce wraz z informacją
o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Przemysławiu stanowiący własność
Gminy Krzeszyce.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2018r.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.
Pani Skarbnik: zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad w miejsce punktu 7: punkt podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sulęcin (w związku budową
chodnika w Kołczynie), punkt 8 Interpelacje, wnioski i zapytania, punkt 9 Zakończenie obrad
sesji.
Wniosek o zmianę porządku obrad
9 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się
Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach .
PORZĄDEK OBRAD:
1.

Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
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b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszyce wraz z informacją
o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Przemysławiu stanowiący własność
Gminy Krzeszyce.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2018r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sulęcin .
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się
Porządek obrad po zmianach przyjęto większością głosów
b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się
Protokół przyjęto większością głosów
Ad.2
W imieniu nieobecnego Pana Wójta Pani Skarbnik przedstawiła krótkie sprawozdanie z
bieżących spraw i inwestycji
Ad.3
Pani Skarbnik przedstawiła Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszyce
wraz z informacją o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 roku.
Pani Skarbnik odczytała pozytywna opinię RIO dotyczącą wykonania budżetu Gminy
Krzeszyce wraz z informacją o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 roku
Pan Radny Wiesław Małaczyński: co dalej z Drewnem
Pani Skarbnik: stale zgłaszają się kupcy, egzekucją zajęła się izba skarbowa. Inwestorzy
czekają na licytację.
Pan Radny Ryszard Buczkowski: ta sytuacja trwa już wiele lat.
Pani Skarbnik: jest zagmatwana sytuacja z hipoteką.
10 glosami za , 0 przeciw i 1 wstrzymujących się od głosu
Informację przyjęto większością głosów
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Ad. 4
Podjęcie uchwały XXXVIII/200/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Przemysławiu
stanowiący własność Gminy Krzeszyce.
11 glosami za , 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
uchwałę przyjęto jednogłośnie
Ad. 5
Pan Radca: omówił konieczność podjęcia uchwały i rodzaje zmian w niej zawarte.
Podjęcie uchwały XXXVIII/201/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce.
11 glosami za , 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
uchwałę przyjęto jednogłośnie
Ad. 6
Pani Skarbnik przedstawiła treść uchwały XXXVIII/202/2018 w sprawie zmiany budżetu
2018.
Pan Radny Wiesław Małaczyński: zwrócił uwagę na konieczność remontu Sali gimnastycznej
przy SP w Krzeszycach z obawy przed jej zamknięciem przez Sanepid.
9 glosami za , 0 przeciw i 2 wstrzymujących się od głosu
uchwałę przyjęto większością głosów

Ad. 7
Pani Skarbnik przedstawiła treść uchwały XXXVIII/203/2018 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Sulęcin
6 glosami za , 0 przeciw i 5 wstrzymujących się od głosu
uchwałę przyjęto większością głosów

Ad. 8
Pani Skarbnik: ze względu na nieobecność Pana Wójta proszę aby wszelkie interpelacje
i zapytania przedstawić na piśmie, na które Pan Wójt udzieli odpowiedzi.
Pan Radny Bogusław Pawlak: zaprosił zebranych do udziału w odpuście w Kołczynie w dniu
16.09.2018r. podczas, którego będzie zbiórka na remont schodów do kościoła.
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Więcej pytań i wniosków nie zgłoszono.
Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uwagę i zamknął obrady XXXVIII sesji
Rady Gminy VII kadencji. Obrady zakończono ok. godz. 16.30.

Protokołowała:
…………………………..
/Marta Buczkowska/
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