Protokół nr III/2018
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji
w dniu 28 grudnia 2018r.
III sesja Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji rozpoczęła się o godz. 16.10
Pkt 1
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak i powitał zebranych.
Pkt 2
Przewodniczący Rady stwierdził, że ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, w sesji
uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad.
Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Pkt 3
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na część działki nr 86 stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej
w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzeszyce położony w obrębie Dębokierz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na
rok 2019.
11. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krzeszyce na lata 2019-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2018r.
14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad sesji.
Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o dodanie do porządku obrad punktu dot. podjęcia
uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego Gminy Krzeszyce na 2019 rok.
W głosowaniu jawnym radni przyjęli wniosek o rozszerzenie porządku obrad – wyniki
głosowania stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
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Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na część działki nr 86 stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej
w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzeszyce położony w obrębie Dębokierz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na
rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krzeszyce na lata 2019-2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2018r.
15. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad sesji.
Pkt 4
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie protokół z obrad poprzedniej sesji –
wyniki głosowania stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Pkt 5
Przewodniczący Rady
międzysesyjnym.

poinformował
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Pkt 6
Wójt Gminy Krzeszyce przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Pkt 7
Przewodniczący Rady poinformował, iż na posiedzeniu wspólnych komisji projekt uchwały
pozytywnie zaopiniowało 14 radnych, odczytał treść uchwały w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
którą przyjęto następującą proporcją głosów:
za 15, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 4 do protokołu. Uchwała Nr III/9/2018.
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Pkt 8
Przewodniczący Rady poinformował, iż na posiedzeniu wspólnych komisji projekt uchwały
pozytywnie zaopiniowało 14 radnych, odczytał treść uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez
osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
którą przyjęto następującą proporcją głosów:
za 15, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Uchwała Nr III/10/2018.
Pkt 9
Przewodniczący Rady poinformował, iż na posiedzeniu wspólnych komisji projekt uchwały
pozytywnie zaopiniowało 14 radnych, odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część działki nr 86
stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy
Krzeszyce położony w obrębie Dębokierz, którą przyjęto następującą proporcją głosów:
za 15, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu. Uchwała Nr III/11/2018.
Pkt 10
Radny Bogusław Pawlak zapytał, czy zmiany, które były zgłoszone na komisjach zostały
naniesione.
Z-ca Wójta poinformowała, że to zostało ujęte.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na rok 2019, którą przyjęto następującą proporcją
głosów:
za 15, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 7 do protokołu. Uchwała Nr III/12/2018.
Pkt 11
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2019r.,
którą przyjęto następującą proporcją głosów:
za 15, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8 do protokołu. Uchwała Nr III/13/2018.
Pkt 12
Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek Klubu radnych do
Pani Skarbnik o pewne wyjaśnienia. Przewodniczący odczytał pytania do Pani Skarbnik.
Radny Wiesław Małaczyński poprosił o informacje o wspomnianym klubie radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, iż będzie można o to zapytać w wolnych wnioskach.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.
Wyjaśnienia złożyła Skarbnik Gminy Zofia Smolińska oraz Wójt Gminy Krzeszyce.
Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę 743/2018 składu orzekającego RIO w Zielonej Górze
z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzeszyce
projekcie uchwały budżetowej na 2019r. skład orzekający w osobach Marek Lewandowski –
przewodniczący, Lidia Jaworska – członek, Iwona Porowska – członek: postanawia
zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2019r.
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Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą budżetową na rok 2019, którą
przyjęto następującą proporcją głosów:
za 15, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 9 do protokołu. Uchwała Nr III/14/2018.
Pkt 13
Wyjaśnienia złożyła Skarbnik Gminy Krzeszyce. Przedstawiła uchwałę 744/2018 składu
orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym
projekcie WPF Gminy Krzeszyce na lata 2019-2028, skład orzekający w osobach Marek
Lewandowski – przewodniczący, Lidia Jaworska – członek, Iwona Porowska – członek:
postanawia zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2019-2028, którą przyjęto
następującą proporcją głosów:
za 15, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 10 do protokołu. Uchwała Nr III/15/2018.
Pkt 14
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu
2018r., którą przyjęto następującą proporcją głosów:
za 15, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 11 do protokołu. Uchwała Nr III/16/2018.
Pkt 15
Radny Wiesław Małaczyński zadał pytanie o powstały klub radnych. Przewodniczący Rady
poinformował, iż należy w tej sprawie skierować do niego pytanie na piśmie.
Radny Antoni Hajdajenko zadał pytanie o podwyżkę cen energii. Odpowiedzi udzielił Wójt
Gminy.
Radny Bogusław Pawlak złożył wniosek o nagrywanie posiedzeń komisji.
Radny Wiesław Małaczyński złożył oświadczenie o przygotowaniu do powstania klubu
radnych.
Sołtys Zbigniew Konieczny zadał pytanie o kryteria wyboru dróg do remontów i poprosił
o obejrzenie naoczne dróg. Głos zabrał Wójt Gminy. Radni i sołtysi podjęli dyskusję.
Radny Zbigniew Kucharski zadał pytanie o samochód porzucony na parkingu koło placu Inki.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, Zastępca Wójta. Radni podjęli dyskusję.
Sołtys Józef Pizuński zadał pytanie o psy. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy.
Radny Wiesław Małaczyński poprosił o przesyłanie informacji o posiedzeniach pojedynczych
komisji do wszystkich radnych.
Radny Wiesław Małaczyński zadał pytanie, czy jest w Biurze Rady rejestr klubów.
Odpowiedzi udzieliła Kamila Kędzior, prowadząca Biuro Rady, że jest taki rejestr.
Radny Roman Kruszakin zadał pytanie odnośnie sposobu zadawania pytań do
Przewodniczącego Rady. Radni podjęli dyskusję.
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź na interpelację radnej Weroniki Domareckiej.
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Pkt 16
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym i zaproszonym gościom i zamknął
obrady III sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji.
Obrady zakończono godz. 18.30
Zapis audio-wizualny jest dostępny pod linkiem
http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fRvkiD6eYSg
Protokół sporządziła:
……………………….
/Kamila Kędzior/

Przewodniczący Rady Gminy
…………………
/Andrzej Żmijak/
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