Protokół nr XII/2019
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji
w dniu 01 października 2019r.
XII sesja Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji rozpoczęła się o godz. 15.05
Pkt 1
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak i powitał zebranych.
Pkt 2
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi
kworum niezbędne do prowadzenia obrad.
Nieobecni radni – Rafał Gruza, Roman Kruszakin, Justyna Nadbrzeżna.
Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Pkt 3
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
5. Podsumowanie XXI Lubuskiego Święta Plonów i XXV Wystawy Rolniczej "Krzeszycka
Jesień".
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszyce wraz z informacją
o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Krzeszyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kryterium dochodowego przy ustalaniu wysokości
stypendium szkolnego.
12. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Andrzej Żmijak poinformował o zmianach w porządku obrad
– pkt 11 otrzymuje brzmienie „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Krzeszyce”, zmieniła się kwestia tytułu uchwały,
- w pkt. 12 zostaje dodany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gminnych, kwestia ta była omawiana na wspólnych komisjach,
- pkt 13 otrzymuje brzmienie – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna szansą
gospodarczego rozwoju Gminy Krzeszyce,
- „Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje” stają się pkt. 14,
- „zakończenie obrad sesji” to pkt. 15.
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Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
5. Podsumowanie XXI Lubuskiego Święta Plonów i XXV Wystawy Rolniczej "Krzeszycka
Jesień".
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszyce wraz z informacją
o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Krzeszyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych.
13. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna szansą gospodarczego rozwoju
Gminy Krzeszyce.
14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad sesji.
Radni uwag do porządku obrad nie zgłosili.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie i w głosowaniu jawnym radni przyjęli porządek
obrad - 12 głosów za – wyniki głosowania stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
Pkt 4
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokoły z obrad poprzednich sesji, tj. z sesji
19 czerwca 2019r. oraz sesji nadzwyczajnej 30 lipca 2019r. – 12 głosów za, wyniki
głosowania stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Pkt 5
Podsumowania XXI Lubuskiego Święta Plonów i XXV Wystawy Rolniczej "Krzeszycka
Jesień" dokonał Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis. Podziękowano dyrekcji
Regionalnego Centrum Animacji Kultury oraz wręczono podziękowania i dyplomy dla
sołectw na ręce obecnych w sesji sołtysów.
Głos zabrali zaproszeni goście:
- Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn,
- Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury Izabela Kumor-Pilarczyk,
- Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Arkadiusz Dąbrowski,
- Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego i Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Zbigniew Kołodziej,
- Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury Honorata Musiał.
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Pkt. 6
Przewodniczący Rady Andrzej Żmijak podziękował sołectwu Łukomin-Krzemów za udział
w dożynkach prezydenckich w Spale. Przedstawiono nagranie z prezentacji wieńca. Złożono
podziękowania na ręce Pani sołtys Anny Wąsowicz.
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Pkt 7
Wójt Gminy Krzeszyce przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak zarządził przerwę w obradach godz. 16.30.
O godz. 16.40 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak wznowił obrady po przerwie.
Pkt 8
Skarbnik Gminy poinformowała, iż informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Krzeszyce wraz z informacją o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku została
przekazana na posiedzeniu komisji wspólnych. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
zaopiniowała ww. informację.
Radni pytań nie mieli.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za przyjęciem informacji, którą przyjęto
następującą proporcją głosów:
za 12, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Pkt 9
Przewodniczący Rady oraz Zastępca Wójta Sylwia Ławniczak-Karbowiak przedstawili
projekt uchwały.
Radny Antoni Hajdajenko złożył wniosek o nieodczytywanie treści projektów uchwał –
wniosek został przyjęty 12 głosami za - wyniki głosowania stanowią załącznik nr 5 do
protokołu.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Krzeszyce, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 12, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu. Uchwała Nr XII/49/2019.
Pkt 10
Projekt uchwały przedstawiła Marta Buczkowska – pracownik Urzędu Gminy Krzeszyce.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, który przyjęto następującą proporcją
głosów:
za 10, przeciw 0, wstrzymuję się 2
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 7 do protokołu. Uchwała Nr XII/50/2019.
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Pkt 11
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce, który przyjęto
następującą proporcją głosów:
za 11, przeciw 0, wstrzymuję się 1
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8 do protokołu. Uchwała Nr XII/51/2019.
Pkt 12
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, który przyjęto
następującą proporcją głosów:
za 12, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 9 do protokołu. Uchwała Nr XII/52/2019.
Pkt 13
Przewodniczący Rady Gminy Krzeszyce Andrzej Żmijak poinformował, że był tu zaproszony
Wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Stanisław Iwan, który
niestety musiał odwołać dzisiejszą wizytę na sesji. Przewodniczący Rady przekazał, że toczą
się rozmowy z potencjalnymi inwestorami na strefie.
Pkt. 14
Radni zapytań i interpelacji nie zgłaszają.
Nikt z obecnych żadnych wniosków nie składa.
Pkt 15
Przewodniczący Rady zamknął obrady XII sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji.
Obrady zakończono godz. 16.55
Integralnym załącznikiem do niniejszego protokołu jest zapis audio-wizualny dostępny
pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=TNNej8XkFT8
Protokół sporządziła:
……………………….
/Kamila Kędzior/

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