P r o t o k ó ł Nr XXX/2013
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji
w dniu 18 grudnia 2013r.

XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 12.00.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jan Galoński
- powitał radnych, sołtysów, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Panią Kierownik GOPS
radnego powiatu sulęcińskiego Pana Grzegorza Zawadzkiego.
- stwierdził prawomocność obrad – na 15 radnych, obecnych 11 /jedna radna usprawiedliwiła
swoją nieobecność/, wobec czego Rada może obradować i podejmować uchwały.
- poinformował, że Pan Wójt nie będzie obecny na dzisiejszej i na następnej sesji, ponieważ
jest chory – ma dzisiaj zabieg na oku – Wójt prosił pozdrowić i przeprosić na nieobecność.
Pan Przewodniczący wniósł o wykreślenie z porządku obrad punktu 10, o treści:
„Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym” w związku z nieobecnością Pana Wójta.
Pozostałe punkty przesunąć według kolejności.
Innych wniosków nie wniesiono.
Wniosek Pana Przewodniczącego przyjęto jednogłośnie
11 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie
11 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
i przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg
gminnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców
usług zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Zmiana uchwały budżetowej 2013r. – podjęcie uchwały.
5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Krzeszyce w 2014r. – podjęcie uchwały.
6. Przyjęcie do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Gminy Krzeszyce w 2014r. – podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Krzeszyce na 2014r.
9. Oświadczenie Rady Gminy w sprawie objęcia statusem Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenu położonego w obrębie Karkoszów.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie bez uwag
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11 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 2.
Pani Skarbnik - taka uchwała była już podejmowana przez radę, w związku z samo
opodatkowaniem gminy swoich własnych gruntów; my takich dróg mamy bardzo dużo
i chcemy zmniejszyć podstawę opodatkowania, wliczając do kategorii dróg gminnych i aby
uzyskać większą subwencję. Wymagało to zaopiniowania przez Starostwo i taka pozytywna
opinia została wydana.
W tym punkcie przybył radny Pan Smolarek – obecnych 12 radnych.
Pan Witkowski – w załączeniu do niniejszej uchwały są podane nr-y ewidencyjne działek
z podziałem na poszczególne obręby – miejscowości, - jeśli jest taka potrzeba działki mogę
pokazać na mapach ewidencyjnych.
Radny Pan Buczkowski - czy z tego tytułu będziemy mogli skorzystać z dofinansowania
z funduszy unijnych.
Pani Skarbnik – nie ma dofinansowania na drogi z funduszy unijnych.
Więcej uwag nie wniesiono.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXX/185/2013 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie
Krzeszyce do kategorii dróg gminnych, którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 3.
Pani Skarbnik – to jest uchwała, która powoduje, że my możemy w budżecie zaplanować dopłaty
do odprowadzania ścieków, w związku z uchwałą zmieniającą ceny opłat za wodę i ścieki, dlatego też
musimy podjąć odrębną uchwałę o dotacji z budżetu dla ZUK, jako dopełnienie kalkulacji ceny 1m3
ścieków tylko dla osób fizycznych.
Uwag nie wniesiono.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXX/186/2013 w sprawie stawki dotacji
przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków, którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 4.
Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiana uchwały budżetowej dotyczy zmniejszenia budżetu po
stronie wydatków i dochodów o kwotę 100 tys. zł oraz przeniesienia w ramach wydatków budżetu
zaoszczędzonych kwot majątkowych do działów wydatków bieżących, na których brak jest planów.
W tym punkcie radny Pan Buczkowski zaproponował obniżenie diet o 50%, a z tej oszczędności
sfinansować newralgiczne punkty.
Pan Przewodniczący – wniosek jest przyjęty i do tego tematu wrócimy.
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Innych uwag nie wniesiono.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXX/187/2013 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej 2013r., którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 5.
Kierownik GOPS Pani Ewelina Banicka-Buksa – poinformowała, że dyskusja na temat Programu
odbyła na komisjach – zostały naniesione zmiany jak zasugerowano.
Pytań nie wniesiono.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXX/188/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzeszyce
w 2014r., którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 6.
Kierownik GOPS – zostały naniesione drobne zmiany, które były omówione na połączonych
komisjach.
Pytań nie wniesiono.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXX/189/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krzeszyce w 2014r., którą
przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 7.
Pani Skarbnik – wieloletnia prognoza dotyczy lat 2014-2028, a elementem wspólnym jest budżet na
2014r.; projekty uchwał w tych sprawach były przedmiotem analiz wszystkich komisji; nie było
jeszcze wówczas opinii RIO – w tej chwili już są. Są to opinie pozytywne z niewielkimi uwagami,
które w formie autopoprawek zostały uwzględnione w przedstawionej uchwale.
Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię RIO.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXX/190/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014-2028, którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
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Ad 8.
Pani Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały budżetowej był przedmiotem analizy wszystkich
komisji. Opinii RIO jeszcze nie było, obecnie już jest.
- Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię RIO i poinformowała, że wszystkie zmiany zawarte w
opinii, a było ich niewiele, zostały uwzględnione jako autopoprawki do projektu budżetu.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXX/191/2013 w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy
Krzeszyce na 2014r., którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 9.
Pan Sekretarz – przypomniał, że były prowadzone rozmowy przez Pana Wójta z Prezesem
Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej na temat włączenia części terenu naszej strefy
o powierzchni ok. 10 ha w Karkoszowie do Strefy Kostrzyńsko-Słubickiej. Jednak warunkiem
prowadzenia dalszych rozmów jest przyzwolenie Rady Gminy. Stąd prośba do Państwa radnych
o przyjęcie tego oświadczenia
W tym punkcie obrad radna Pani Beata Kochmańska opuściła obrady sesji za usprawiedliwieniem –
pozostało 11 radnych.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący odczytał oświadczenie w sprawie objęcia statusem Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenu położonego w obrębie Karkoszów, które Rada przyjęła
jednogłośnie 11 głosami za.
Ad 10.
Dyrektor GOK Pan Grzegorz Zawadzki – przekazał Sołtysom regulamin Konkursu Piękna Zagroda
i prosił o zgłoszenie ewentualnych uwag do 30.12.2013r.,
- ponadto, w nawiązaniu do pkt-u 2, poinformował, że w naszym powiecie uruchomiony już został
geoportal i można samemu sobie sprawdzić, gdzie są położone drogi, które zaliczyliśmy do kategorii
dróg gminnych, wszystkie działki możemy sobie sprawdzić, łącznie z domami /bez właścicieli/,
- życzył wszystkim zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia.
Pan Sekretarz – po uzgodnieniu z Panem Wójtem i Panem Przewodniczącym następną sesję
zaplanowaliśmy na 30.12.2013r. To będzie sesja z jednym punktem dotyczącym zmian w budżecie.
Może się jednak okazać, że zmian nie będzie i sesja się nie odbędzie. Dzisiaj przekażemy radnym
zawiadomienia o sesji w dniu 30.12.2013r., a jeśli miałaby się nie odbyć, to powiadomimy
telefonicznie. Radnym przekazano zawiadomienia.
Pan Wiceprzewodniczący – zwrócił się do Dyrektora GOK-u, czy będzie powitanie Nowego Roku?
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Dyrektor GOK – w tym roku powitania Nowego Roku w centrum Krzeszyc nie będzie, wiąże się to
z kosztami i zapadła taka decyzja. Wszędzie są braki finansowe, być może warto byłoby zrobić
gminny Dzień Dziecka za te pieniądze – jeżeli nie mamy pieniędzy, to trzeba wybierać.
Więcej uwag i pytań nie wniesiono.
Ad 11.
Pan Przewodniczący złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

i zamknął obrady sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2013r. /ok. godz. 13.30/.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
………………………….
/Maria Parchimowicz/
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