
Protokół nr 35/2018 z posiedzenia  

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO  

w dniu 04 stycznia 2018 r. 
 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zapoznanie się ze zmianami Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie.  

3. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad.1.  

Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu  

04 stycznia 2018 r. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która 

powitała Zastępcę Wójta oraz członków komisji- lista obecności stanowi załącznik              

nr 1  do protokołu.  

Ad.2.   

Zastępca Wójta przeszedł do przedstawienia zmian Statutu Komunalnego 

Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie. Radni otrzymali 

dotychczasowy Statut oraz odpis uchwały wprowadzającej zmiany (załączniki nr 2 i 3 

do protokołu).  

Wskazane zmiany wynikają z porządkowania bieżącego orzecznictwa. Do tej 

pory był zapis, że gminy ponoszą składkę członkowską. Był to zapis martwy, który 

zostanie usunięty. Zastępca Wójta przeanalizował wraz z radnymi poszczególne 

zmiany.        

W §6 ust. 1 dodano pkt 15, którym wprowadzono nowe zadanie Związku- 

organy Związku uchwalają regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie                  

w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi. Zostało to 

uregulowane w orzecznictwie.  

W §8 ust. 6 pkt 15 został skreślony, co oznacza że Zgromadzenie Związku              

nie będzie musiało już wnioskować do Rad Gmin/Miejskich – uczestników Związku              

o przyjęcie zmian Statutu Związku.  

W §8 ust. 6 pkt 18 otrzymał nowe brzmienie- wykreślono pojęcie wpłat składki 

członkowskiej, która nie była wpłacana. Pozostawiono dopłaty tylko w sytuacji 

potrzeby. 

W §16 ust. 5 został w całości skreślony. Rozpisany w nim był sposób 

naliczania wysokości składek członkowskich i terminy płatności. 



 W §17 ust. 2, do tej pory mowa była o składkach członkowskich, a obecnie 

zawarto sformułowanie, że strata pokrywana jest przez wszystkich uczestników 

związku poprzez dopłaty. 

Dodano §17 ust. 3 mówiący, że „wysokość dopłat uzależniona jest od liczby 

mieszkańców poszczególnych uczestników Związku”.  

Skreślono w §21 ust. 2 pkt 2 mówiący o tym, że Zgromadzenie musiało do tej 

pory podejmować także uchwały o przyjęciu nowego uczestnika Związku. Tylko Rady 

Gminy/Miejskie będą podejmowały takie uchwały. Zgodnie ze zmienionym §21 ust. 2 

pkt 3 Zgromadzenie i tak będzie musiało podjąć uchwałę o zmianie Statutu,                      

w zakresie wynikającym z przystąpienia do Związku kolejnego uczestnika. 

W §22 ust. 2 zmieniono, że do tej pory występującemu lub wyłączonemu 

uczestnikowi ze Związku należało zwrócić wniesiony udział. Obecnie nie zwraca się 

tego udziału.  

W §24 ust. 1 pkt 4 skreślono ten punkt mówiący o wyłączeniu uczestnika 

Związku, bowiem obecnie jest bezzasadny.  

W §25 ust. 4 zmieniono zapis mówiący, że w sytuacji likwidacji Związku 

uczestnikom zwraca się udziały, według proporcji określonych przy wyliczaniu dopłat. 

Zgodnie  z §2 omawianej uchwały, jej wykonanie powierza się Zarządowi 

Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Natomiast §3 mówi, iż wchodzi 

ona w życie z dniem podjęcia, co oznaczało 12 grudnia 2017 r. Wojewoda uchwałę  

w tej formie zaakceptował.   

Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych zastrzeżeń co do proponowanych 

zmian w statucie.  

 

Ad.3.  

Zastępca Wójta przedstawił Radnym bilans terenów przygotowanych pod 

zabudowę. Wyjaśnił, że do Urzędu Gminy wpływało w ostatnim czasie dużo 

wniosków o zmianę lub przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego. 

Według autora opracowania p. Dobronia gmina Krzemieniewo ma bardzo dużo tych 

terenów, są rezerwy pod wszystkie kategorie gruntów. Niebezpieczne jest teraz 

zmienianie formy gruntów, bowiem może rodzić roszczenia ze strony inwestorów. 

Opracowanie sięga roku 2046, w którym przewiduje się ponad 9 tys. mieszkańców, w 

związku z migracjami. Nie jest to duża różnica, ale jednak wskaźnik rosnący. Radni 

wyrazili zaskoczenie z faktu, że wykazano większą ilość mężczyzn niż kobiet. Przyjęto 

także, że Krzemieniewo się bardziej rozbuduje niż Pawłowice, które mają więcej 

mieszkańców. Zastępca Wójta podsumował, że materiał ten jest bardzo ciekawy. 

Opracowane zostały mapy do poszczególnych aspektów, m.in. zanieczyszczenia 

związanego z azotem czy gleb na terenie gminy. 

Radny L.Kruk spytał, co jeśli chodzi o tereny inwestycyjne.  



Zastępca Wójta wyjaśnił, że na tym terenie powstanie spawalnia. Już w tym 

roku inwestor zacznie budowę. Musi bowiem w ciągu trzech lat od nabycia zakończyć 

inwestycję. Atrakcyjne tereny inwestycyjne otworzyły się przy nowej drodze 

ekspresowej S5. Gmina nie posiada więcej terenów inwestycyjnych. Tereny te są w 

rękach osób prywatnych.  

Radny M. Długi przypomniał, że w Hersztupowie są aż dwa takie miejsca i do 

tej pory nic się tam nie dzieje.  

Radny L. Kruk zauważył, że problemem są obecnie decyzje środowiskowe.  

Przewodnicząca Komisji spytała, czy Gmina przygotowana jest do zimy.  

Zastępca Wójta odpowiedział, że jest zabezpieczony piasek oraz sól drogowa 

służąca do posypywania dróg.  

 

Z uwagi na wyczerpanie tematów Przewodnicząca, dziękując wszystkim za udział, 

zakończyła posiedzenie. 

 

 

        Protokołowała:      Przewodnicząca: 

 

          Joanna Adamczak      Maria Kamyczek 

 


