Protokół nr XV/2019
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji
w dniu 30 grudnia 2019r.
XV sesja Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji rozpoczęła się o godz. 13.10
Pkt 1
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Krzeszyce Andrzej Żmijak i powitał
zebranych.
Obecni:
- Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis,
- Zastępca Wójta Gminy Krzeszyce Sylwia Ławniczak-Karbowiak,
- Skarbnik Gminy Krzeszyce Zofia Smolińska,
- adw. Paweł Bogacki,
- radny powiatowy Jan Soliński,
- sołtysi Gminy Krzeszyce – lista obecności w załączeniu.
Pkt 2
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi
kworum niezbędne do prowadzenia obrad.
Nieobecni radni – Janina Kamińska, 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 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 nadania nazwy dla ulicy na terenie Gminy Krzeszyce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na
rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzeszyce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krzeszyce na lata 2020-2035.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2019r.
15. Przedstawienie protokołu z kontroli nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krzeszyce dot. sołectwa Rudnica-Łąków.
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16. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak poinformował o zmianach w porządku obrad:
- projekt uchwały z pkt 7 pozostaje w porządku obrad, mimo ustaleń z posiedzenia komisji
wspólnych,
- na wniosek Zastępcy Wójta Sylwii Ławniczak-Karbowiak wycofany zostaje projekt
uchwały z pkt 9.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po zmianach:
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 nadania nazwy dla ulicy na terenie Gminy Krzeszyce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Krzeszyce na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzeszyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krzeszyce na lata 2020-2035.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2019r.
14. Przedstawienie protokołu z kontroli nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krzeszyce dot. sołectwa Rudnica-Łąków.
15. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak zarządził głosowanie nad wnioskiem o zmianę
porządku obrad – wniosek został przyjęty 13 głosami za – wyniki głosowania stanowią
załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie w głosowaniu jawnym radni zatwierdzili porządek obrad po zmianach - 13 głosów
za – wyniki głosowania stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Pkt 4
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z obrad poprzedniej sesji – 13 głosów za,
wyniki głosowania stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Pkt 5
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak poinformował o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
Pkt 6
Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis przedstawił sprawozdanie z działalności
w okresie międzysesyjnym.
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Pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak przedstawił wniosek w sprawie nadania nazwy
dla ulicy w Muszkowie, omówił ustalenia z posiedzenia komisji wspólnych.
Podjęto dyskusję – głos zabrał Wójt Gminy Stanisław Peczkajtis, sołtys wsi Muszkowo
Zygmunt Łankowski.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak zamknął dyskusję, odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy na
terenie Gminy Krzeszyce, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 13, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Uchwała Nr XV/64/2019.
Pkt 8
Projekt uchwały omówiła Zastępca Wójta Gminy Krzeszyce Sylwia Ławniczak-Karbowiak.
Sołtys Dębokierza Zbigniew Konieczny pytał o koszty komisji i co komisja zrobiła
dotychczas. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak zaproponował, aby pan sołtys
złożył stosowne pismo do komisji i komisja udzieli odpowiedzi.
Szczegółowy preliminarz kosztów odczytała Zastępca Wójta Gminy Krzeszyce Sylwia
Ławniczak-Karbowiak.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak odczytał projekt uchwały i zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Krzeszyce na rok 2020, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 13, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu. Uchwała Nr XV/65/2019.
Pkt 9
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak omówił projekt uchwały, odczytał projekt
uchwały i zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Krzeszyce, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 12, przeciw 0, wstrzymuję się 1
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 7 do protokołu. Uchwała Nr XV/66/2019.
Pkt 10
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Zofia Smolińska.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak odczytał projekt uchwały i zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2020 rok, który przyjęto
następującą proporcją głosów:
za 12, przeciw 0, wstrzymuję się 1
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8 do protokołu. Uchwała Nr XV/67/2019.
Pkt 11
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inwestycji Weronika Domarecka przestawiła ustalenia
z posiedzenia komisji dot. budżetu na 2020 rok.
Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Zofia Smolińska oraz przedstawiła pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pytań nie było.
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak złożył wniosek o nieodczytywanie treści
projektów uchwał – wniosek został przyjęty 13 głosami za - wyniki głosowania stanowią
załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak zarządził głosowanie nad projektem uchwały
budżetowej na rok 2020, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 13, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 10 do protokołu. Uchwała Nr XV/68/2019.
Wójt Gminy Krzeszyce podziękował radnym za podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020r,
a szczególne podziękowania złożył Zofii Smolińskiej Skarbnikowi Gminy Krzeszyce.
Pkt 12
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Zofia Smolińska oraz przedstawiła pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uwag nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 20202035, który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 13, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 11 do protokołu. Uchwała Nr XV/69/2019.
Pkt 13
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Zofia Smolińska.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie zmiany budżetu 2019r., który przyjęto następującą proporcją głosów:
za 13, przeciw 0, wstrzymuję się 0
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 12 do protokołu. Uchwała Nr XV/70/2019.
Pkt 14
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Gruza odczytał protokół z kontroli nr 1/2019
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce dot. sołectwa Rudnica-Łąków.
Pkt 15
Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis pytał o ustalenia Komisji Rolnictwa dot.
wytypowania dróg powiatowych do remontów. Przewodniczący Komisji Ryszard
Buczkowski obiecał przedstawić informacje Wójtowi w ciągu tygodnia.
Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis prosił o upoważnienie do rozmów w sprawie
rozwiązania problemu drogi i parkingu przed ośrodkiem zdrowia. Radni wyrazili poparcie.
Radny Ryszard Buczkowski zapoczątkował dyskusję na temat nawierzchni drogi przy
ul. Wolności. Wyjaśnienia złożył Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis.
Do odczytanego protokołu z ustaleń Komisji Rewizyjnej odniosła się sołtys sołectwa
Rudnica-Łąków Wioleta Raczkowska-Gołębska. Wójt Gminy Stanisław Peczkajtis
poinformował, że na wniosek Wiceprzewodniczącej Rady będzie przeanalizowany cennik
opłat za wynajem sal wiejskich, a obowiązki z tego tytułu sceduje na pracownika urzędu
gminy.
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Sołtys wsi Marianki Krzysztof Szpitalny zapytał radnego powiatowego, czy w budżecie
powiatowym jest ujęta jakaś kwota na remont drogi powiatowej w Mariankach.
Radny powiatowy Jan Soliński przedstawił informacje nt. budżetu powiatu na 2020r., w tym
ilości środków przeznaczonych na remonty dróg powiatowych.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak zaproponował wypracowanie wspólnych
celów, które drogi dla nas są najważniejsze i jakie są tego koszty.
Podjęto temat kosztów naprawy dróg powiatowych, składania wniosków o dofinansowanie.
Na pytanie radnego Bogusława Pawlaka radny powiatowy Jan Soliński przybliżył temat
programu „Czyste Powietrze” oraz poinformował o budowie kanalizacji sanitarnej
w Krzeszycach w ramach PROWu.
Sołtys Zofia Czarnogrecka poprosiła o naprawę dróg prowadzących do miejscowości
Studzionka. Pomoc w zakresie zorganizowania współpracy między powiatami obiecał Jan
Soliński oraz Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis.
Pkt 16
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żmijak zamknął obrady XV sesji Rady Gminy
Krzeszyce VIII kadencji.
Obrady zakończono godz. 15.15
Integralnym załącznikiem do niniejszego protokołu jest zapis audio-wizualny dostępny
pod adresem: https://youtu.be/RMNZi-UDStY
Protokół sporządziła:
……………………….
/Kamila Kędzior/

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