P r o t o k ó ł Nr XXXI/2013
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji
w dniu 30 grudnia 2013r.

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 12.00.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jan Galoński
- powitał radnych, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik.
- stwierdził prawomocność obrad – na 15 radnych, obecnych 8, wobec czego Rada może
obradować i podejmować uchwały.
Pan przewodniczący – wniósł o wykreślenie ppkt-u 1b z porządku obrad. Protokół z sesji z
18.12.2013r. zostanie przyjęty na następnej sesji.
Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono.
Zmianę porządku obrad przyjęto jednogłośnie 8 głosami za
i przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Zmiana uchwały budżetowej 2013r. – podjęcie uchwały.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania.
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad2.
Pani Skarbnik – poinformowała szczegółowo o zmianach w planowanych wydatkach budżetu,
bowiem zmiany dotyczą przeniesień wydatków z działu do działu. Ogółem budżet nie ulega
zmianie – nie zwiększa się, ani nie zmniejsza.
Radny pan Blatkiewicz – ile kosztowało utrzymanie Rady Gminy w zeszłym roku?
Pani Skarbnik – ok. 100 tys. zł.
Pan Blatkiewicz – byłbym tutaj przychylny do pomysłu radnego Buczkowskiego, aby obniżyć
nasze diety. - Nie wiem, czy może to temat na komisje.
Radny Pan Ryszard Smoliński – ale, już jak oszczędzamy, to trzeba zacząć nie tylko od
radnych, od wszystkich, i pracownicy i Wójt – tu będzie oszczędność, a taka oszczędność, to
nie oszczędność, tym bardziej, że część radnych oddaje swoje pieniądze.
Pan Buczkowski – pracownikom poborów nie będziemy obniżać.
Radny Pan Małaczyński – po Nowym Roku trzeba będzie usiąść i porządnie porozmawiać na
ten temat,
- ja powiem tak: praca radnego nie polega tylko na siedzeniu tutaj – są różne spotkania.

Radny Pan Ryszard Smoliński – my z Przemysławia, to często swoje pieniążki oddajemy na
wioskę, czy na Zaszczytowo i mamy 600 zł na jakąś imprezę, a gdy sołtys przyjdzie do
gminy, to 200 zł jest mu ciężko uprosić. I tych pieniędzy nie będzie miał, a one nie trafią tam,
gdzie my będziemy chcieli, bo już jest przykład z melioracją – na wniosek Staszka
podnieśliśmy cenę zboża, żeby trafiły na meliorację, a jednak nie możemy.
Pani Skarbnik – my na nic innego nie wydajemy niż jest napisane,
- ja bym miała taką propozycję, jeżeli już, to przynajmniej ograniczyć te spotkania na
komisjach ogółem radnych, po prostu robić komisje tematyczne, bądź tam, gdzie jest
obowiązek uzyskania opinii komisji. I może od tego zacząć.
Więcej uwag nie wniesiono.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXXI/192/2013 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej 2013r., którą przyjęto jednogłośnie
8 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 3.
Radny Pan Smoliński Ryszard – ile kosztuje gminę odśnieżanie?
Pani Skarbnik – ok. 15 tys. zł.
Pan Smoliński Ryszard - czy nie lepiej kupić koparkę, ZUK nie ma koparki.
Pani Skarbnik – wszystko można kupić, tylko żeby było za co.
W tym punkcie obrad przybyli radni Pan Smolarek i Pan Kucharczyk – obecnych 10 radnych.

Ad 4.
Pan Przewodniczący złożył życzenia z okazji nowego Roku
i oficjalnie zamknął obrady sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013r. /ok. godz. 13.20/.
Na tym protokół zakończono.
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/Maria Parchimowicz/

