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Protokół nr XXV / 2012 

z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie 

28 grudnia 2012 r. 

 
 

               

   Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 28 grudnia  2012 r. o godz. 12
3o

 w 

Pałacu w Trzeboszu. 

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Stanisław Osięgłowski, który powitał 

obecnych radnych a w imieniu Rady zaproszonych gości:  Starostę Leszczyńskiego 

Krzysztofa Benedykta Piwońskiego, Andrzeja Pietrulę – Wójta Gminy, Longinę Szulc – 

Sekretarza Gminy, Ryszarda Patelkę – Zastępcę Wójta oraz sołtysów (listy obecności 

stanowią załączniki nr 1 i 2  do protokółu). 

Przewodniczący  - na podstawie listy obecności - stwierdził, że w obradach bierze udział 15 

radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad : 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 

3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo 

roku 2012. 

5. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Krzemieniewo w 2012 r. 

6. Informacja o wykonanych zadaniach inwestycyjnych w 2012 r. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Wolne głosy i wnioski 

9. Zakończenie 

 

Uwag do zaproponowanego porządku  obrad  nie zgłoszono, przewodniczący przystąpił  

do jego realizacji. 

 

Ad p.2. 

Za przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Gminy głosowało 15 radnych, przyjęty 

więc został jednomyślnie. 
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Ad p.3. 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad p.4 

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił pana Wójta o przedstawienie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na 2012 r. 

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały oraz wyjaśnił, że proponowane w niej zmiany w  

budżecie na 2012 rok wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu dodatkowej 

dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów a przeznaczonej na działalność przedszkoli w 

naszej gminie. 

Radny Marek Garbacz zapytał, czy wiadomo już na co przedszkola przeznaczą otrzymane 

dodatkowe  środki. 

Wójt odpowiedział, że ze względu na kończący się już rok, środki te zostaną ujęte w 

bieżącym budżecie jako rezerwa a w nowym roku będą racjonalnie wykorzystane. 

Ponieważ radni nie wnosili innych uwag do zaproponowanej uchwały przewodniczący 

przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. 

 

Ad p. 5. 

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Krzemieniewo w 2012 r. przedstawił 

Przewodniczący Rady pan Stanisław Osięgłowski. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. 

 

Ad p. 6. 

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił najważniejsze 

zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. Podkreślił, że szczegółowe rozliczenie 

budżetu możliwe będzie dopiero w kwietniu 2013 r.,  po sporządzeniu bilansu. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt podkreślił, że zrealizowanie zaplanowanych na 

2012 rok zadań było możliwe dzięki owocnej współpracy z Radą, sołtysami oraz 

pracownikami Urzędu Gminy i wszystkim za tę współpracę serdecznie podziękował. Swe 

wystąpienie wójt zakończył złożeniem wszystkim zebranym  życzeń noworocznych. 

 

Ad p. 8. 

   W wolnych głosach i wnioskach wystąpił Pan Starosta Leszczyński Krzysztof Benedykt 

Piwoński, który serdecznie podziękował za zaproszenie go na dzisiejszą, okolicznościową 

sesję. Podkreślił, że bardzo sobie ceni możliwość bezpośredniego kontaktu z radnymi i 

sołtysami z gminy Krzemieniewo. 
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W swym wystąpieniu Pan Starosta wspomniał o najważniejszych zadaniach 

inwestycyjnych planowanych w przyszłym roku w powiecie leszczyńskim (m.in. o drodze 

Leszno-Nowa Wieś), z uznaniem odniósł się do dotychczasowej, owocnej współpracy 

starostwa z gminą Krzemieniewo, efektem której to współpracy są liczne, zrealizowane już 

na terenie naszej gminy przedsięwzięcia inwestycyjne (m.in. ciąg pieszo-jezdny Pawłowice 

– Lubonia. 

 

Ad p. 9.  

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady podziękował Panu Staroście za przyjęcie 

zaproszenia i udział w sesji, złożył wszystkim uczestnikom obrad życzenia pomyślności w 

Nowym 2013 roku i zamknął obrady. 

 
 

Protokółowała: 
 Przewodniczący 

Rady Gminy w Krzemieniewie 
 

 

 
(Bogusława Stróżyńska)  ( Stanisław Osięgłowski) 

 

 

 

 


