Protokół nr VIII/2019
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji
w dniu 29 maja 2019r.
VIII sesja Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji rozpoczęła się o godz. 15.45
Pkt 1
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak i powitał zebranych.
Pkt 2
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi
kworum niezbędne do prowadzenia obrad.
Nieobecni radni – Roman Kruszakin.
Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Pkt 3
Przewodniczący Rady Andrzej Żmijak poinformował o zmianach w porządku obrad – na
komisjach wspólnych radni uzgodnili, że zostanie dodany projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do klastra energii. Przewodniczący Rady wprowadza ten projekt uchwały jako
pkt. 12.
Przewodniczący Rady odczytał 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 zmiany budżetu 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęcin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale
nr XXX/165/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na darowanie na
rzecz Samorządu Województwa Lubuskiego działek położonych w obrębie Krzeszyce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej,
centralnej i południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Krzeszyce, gmina
Krzeszyce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krzeszyce do
Klastra Energii „energy REGION Słońsk”.
13. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad sesji.
Radni uwag do porządku obrad nie zgłosili.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie i w głosowaniu jawnym radni przyjęli porządek
obrad - 14 głosów za – wyniki głosowania stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
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Pkt 4
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z obrad poprzedniej sesji – 13 głosów za,
1 wstrzymujący się - wyniki głosowania stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Pkt 5
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Radna Renata Kałużna przedstawiła informacje o drodze wojewódzkiej nr 138
w miejscowości Muszkowo.
Głos zabrał Bogusław Motowidełko – Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, członek
Komisji Gospodarki, Przewodniczący Zielonogórskiego Regionu NSZZ „Solidarność”.
Z prośbą o zainteresowanie się sprawami melioracji wystąpił radny powiatowy Jan Soliński.
Pkt 6
Wójt Gminy Krzeszyce przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Andrzej Żmijak złożył wniosek o nieodczytywanie treści projektów
uchwał – wniosek został przyjęty 14 głosami za - wyniki głosowania stanowią załącznik nr 4
do protokołu.
Pkt 7
Skarbnik Gminy Zofia Smolińska przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany
budżetu 2019r, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 14, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Uchwała Nr VIII/36/2019.
Pkt 8
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Sulęcin, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 14, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu. Uchwała Nr VIII/37/2019.
Pkt 9
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Krzeszyce w 2019 roku, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 14, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 7 do protokołu. Uchwała Nr VIII/38/2019.
Pkt 10
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania
błędu pisarskiego w Uchwale nr XXX/165/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie
wyrażenia zgody na darowanie na rzecz Samorządu Województwa Lubuskiego działek
położonych w obrębie Krzeszyce, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 14, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8 do protokołu. Uchwała Nr VIII/39/2019.
Pkt 11
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu wspólnym komisji radni jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały, zarządził głosowanie nad projektem uchwały
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej
i południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Krzeszyce, gmina Krzeszyce, który
przyjęto następującą proporcją głosów:
za 14, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 9 do protokołu. Uchwała Nr VIII/40/2019.
Pkt 12
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu wspólnym komisji był obecny Pan
Wilczyński, który przedstawił zasady funkcjonowania klastra energetycznego i radni
wspólnie ocenili, że warto do tego klastra przystąpić.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Gminy Krzeszyce do Klastra Energii „energyREGION Słońsk”,
który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 13, przeciw 0, wstrzymuję się 1
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 10 do protokołu. Uchwała Nr VIII/41/2019.
Pkt 13
Wójt Gminy poinformował o rozwiązaniu sprawy z opieką nad zwierzętami, nad którymi
pieczę sprawowała Gmina.
Sołtys Marianek Krzysztof Szpitalny poprosił o tablicę informacyjną dla wsi. Wójt Gminy
poinformował, że jest praktykowane, że jest to kupowane z funduszu sołeckiego. Sołtys
Marianek poprosił o wsparcie finansowe na dokończenie ogrodzenia.
Przewodniczący Rady Gminy rozdał radnym zaproszenia imienne na panel z okazji 100-lecia
podpisania Traktatu Wersalskiego 07 czerwca w Bibliotece godz. 16.00.
Wójt Gminy przybliżył temat kontroli inwestycji w Zaszczytowie. Poinformował, że czekają
nas kontrole na placu Inki i kontrola ujęcia wody na Malcie.
Radny Wiesław Małaczyński zapytał, na jakim etapie jest sprawa działalności Komisji
Statutowej. Przewodniczący Rady poinformował, że radni zostaną poinformowani
o działaniach komisji.
Pkt 14
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym i zaproszonym gościom i zamknął
obrady VIII sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji.
Obrady zakończono godz. 17.25
Integralnym załącznikiem do niniejszego protokołu jest zapis audio-wizualny dostępny
pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=BaFM3VOt8Ng
Protokół sporządziła:
……………………….
/Kamila Kędzior/

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