
Protokół nr 38/2018 z posiedzenia 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO  

w dniu 07 maja 2018 r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo 

w roku 2017. 

3. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad.1. 
Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu                

07 maja 2018 r. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała 

Wójta, Zastępcę Wójta i Panią Skarbnik oraz członków komisji- lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad.2.   
Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Skarbnik o informacje na temat 

wykonania budżetu. 

Pani Skarbnik D.Andrzejewska przystąpiła do omówienia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2017- załącznik nr 2            

do niniejszego protokołu. Dokonała analizy poszczególnych pozycji przychodów                  

i wydatków budżetowych. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna obraduje jeszcze             

nad wykonaniem budżetu, w związku z czym poproszono o dodatkowe informacje. 

Wykonane w 2017 roku dochody wyniosły 33.646.527,19 zł, co oznacza że plan 

został zrealizowany w 103,33%. 

Największe dochody odnotowano w dziale „Różne rozliczenia” ponad 14 mln. zł. 

Na pozycję tą składała się m.in. subwencja oświatowa ponad 7 mln. zł oraz część 

wyrównawcza i uzupełniająca w wysokości 4,5 mln. zł. Pani Skarbnik wskazała, że 

subwencja wpłynęła do budżetu w zadeklarowanej kwocie i terminowo. 

Następnie znaczne dochody wykazano w dziale „Rodzina” ponad 9 mln. zł gdzie 

ponad 6,2 mln. zł stanowiła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację 

programu Rodzina 500+. Kolejno w dziale „Dochody od osób prawnych, osób 

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem” - wykazano ponad 8 mln. zł. Poinformowała, że w 2017 r. 

pensje wzrosły, co przełożyło się w otrzymanym podatku. Pani Skarbnik szczegółowo 



omówiła dział podatkowy. Gmina nie ma umorzeń, występują one jedynie                                   

w uzasadnionych przypadkach. 

Z końcem 2017 r. jedna z firm wniosła korektę deklaracji podatku od 

nieruchomości od osób prawnych, w związku ze zmianą przepisów w kwestii 

zakwalifikowania niektórych budowli do budynków, opodatkowanych niższą stawką 

podatkową. Podatnik uzyskaną nadpłatę  w kwocie 150 tys. zł, przełożył na poczet 

zobowiązań podatkowych w 2018 r. Firmy korzystają ze zmiany przepisów. 

W dziale „Rolnictwo” wykazano dotację otrzymaną od Wojewody 

Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy dla rolników w kwocie 681,5 tys. zł. 

Przewodnicząca Komisji zauważyła, że akcyza przechodzi przez budżet, wpływa 

i wypływa. Są to pieniądze znaczone, tak jak inne środki. 

Pani Skarbnik poinformowała o uzyskanym przez Gminę zwrocie należności                   

z ENEA S.A. na kwotę 96 tys. zł. Gmina posiadała w ramach umowy 20% upust, który 

nie był przez ENEA S.A. naliczany.  

Zastępca Wójta poinformował, że Gmina przeprowadziła przetarg na sprzedaż 

energii elektrycznej, w związku z którym w 2018 r. będą niższe opłaty za energię. 

Obecnie są rozdzielone umowy za energię i za dystrybucję. Ceny za sprzedaż energii 

są niższe o 30%, natomiast koszty dystrybucji są stałe. 

Pani Skarbnik wskazała wpływy z wynajmu sal wiejskich w kwocie 30.023 zł.            

W sprawozdaniu przedstawiła zyski uzyskane z poszczególnych sal wiejskich, które               

w porównaniu z rokiem 2016 maleją. Przypuszcza, że wynika to z sytuacji, gdzie 

mieszkańcy ze względu na wygodę wybierają lokale gastronomiczne zamiast sal 

wiejskich.  

Przewodnicząca Komisji wyraziła opinię, że sale mają służyć wsi, a nie głównie 

celom zarobkowym. Ma tam być skupione życie wiejskie. Przewodniczącej ta sytuacja 

nie dziwi i uważa, że jest to znak czasu. 

Radny L.Kruk zauważył, że jeśli przeliczyć koszty organizacji imprezy na sali                 

w stosunku do lokalu, wychodzi obecnie na to samo.  

Zastępca Wójta poinformował, że na stronie internetowej będą informacje                       

o salach wiejskich wraz ze zdjęciami, by pokazać jak się unowocześniły. 

Następnie Pani Skarbnik przystąpiła od omówienia kolejnego działu,                            

a mianowicie wydatków. Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2017 ustalono                   

w kwocie 50.650.076,10 zł, natomiast plan wydatków zrealizowano kwotą 

45.486.503,52 zł, co stanowi 89,81% planu. 

W 2017 r. największy udział wydatków budżetu gminy był przeznaczony                      

na dział „Rolnictwo i łowiectwo”, w którym znajdują się wydatki na budowę 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Luboni i budowę kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn                     

i Górzno. Z zaplanowanej kwoty 19,5 mln. zł wydano 16,9 mln. zł. Ponadto w roku 

2017 wydano kwotę 190 tys. zł w związku z przygotowaniem dokumentacji 

geodezyjnej i technicznej na budowę kolejnego etapu kanalizacji w miejscowościach 

Mierzejewo, Oporowo i Oporówko. 



Drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu gminu 

Krzemieniewo były wydatki na „Oświatę i wychowanie”, które zrealizowano w kwocie 

11.402.304,75 zł. W ten zakres wchodzą wydatki na szkoły, przedszkola, dowożenie 

uczniów, dokształcanie nauczycieli czy specjalną organizację nauki. Wykonanie 

wydatków w poszczególnych jednostkach szkolnych uzyskano na bardzo wysokim 

poziomie. 

Wydatki w dziale „Rodzina” były trzecim pod względem wielkości działem 

wydatków budżetu roku 2017, bowiem wyniosły 9.109.540,64 zł.  Zwiększył się zakres 

zadań opieki społecznej. Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę                  

6,1 mln. zł, które otrzymało 1182 dzieci.  

Przewodnicząca Komisji zauważyła, że Państwo przejęło wiele rzeczy, jest 

polityka bardziej socjalna. Wprowadzone mają zostać wyprawki szkolne w kwocie             

300 zł na dziecko, chociaż nie ma na ten moment konkretnych informacji. 

Pani Skarbnik wskazała, iż w dziale „Turystyki” znalazły się głównie wydatki              

na zabezpieczenie kąpieliska w sezonie. Poinformowano, że w 2018 r. zmieniły się 

wymogi  w kwestii kąpieliska, w związku z nowym Prawem wodnym. Powyżej miesiąca 

musi być kąpielisko, a nie miejsce do kąpieli. Na najbliższej sesji zostanie w tej kwestii 

podjęta uchwała Rady Gminy. 

Przewodnicząca Komisji spytała o przynależność Gminy Krzemieniewo do 

stowarzyszeń i korzyści jakie z tego tytułu wynikają. 

Wójt wyjaśnił, że w ramach składki Gmina korzysta ze szkoleń WOKISS, 

organizowanych w Lesznie. W związku z przynależnością do stowarzyszenia Kraina 

Lasów i Jezior, uzyskano środki na ścieżkę rowerową Bojanice-Belęcin. 

Zastępca Wójta poinformował, że zakończono działalność Stowarzyszenia 

Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego, skąd środki ze składek zostały 

przeznaczone na budowę siłowni zewnętrznej w Krzemieniewie. 

Pod koniec swojego wystąpienia Pani Skarbnik poinformowała, że osiągnięto 

deficyt w wysokości 11.839.976,33 zł, który sfinansowano nadwyżką budżetową z lat 

poprzednich w kwocie 6.261.651,44 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 

5.578.324,89 zł.  

Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat realizacji budżetu w 2017 roku. 

 

Ad.3. 
 

 Przewodnicząca Komisji spytała, jak wygląda stan zaawansowania budowy 

oczyszczalni ścieków w Luboni. 

 Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym o godzinie 1500 na odbyć się 

spotkanie w sprawie aneksu do umowy- co do terminu, gdzie rozruch ma się teraz 

odbyć 15 czerwca br. Sprawy naprawcze zostały ustalone. Gmina nie ponosi kosztów 

dodatkowych, które pokryć ma ubezpieczyciel Wykonawcy. Zakończono obecnie prace 



kanalizacyjne w miejscowościach Garzyn i Górzno. W kwestii otrzymania środków 

unijnych, Gmina jest jeszcze przed decyzją  o dofinansowaniu inwestycji.  

Poinformowano, że do 20 maja br. musi zostać podjęta uchwała w sprawie kąpieliska, 

w związku z czym sesja odbędzie się 14 maja br. 

 

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

zakończyła posiedzenie. 

 

 

        Protokołowała:      Przewodnicząca: 

 

          Joanna Adamczak      Maria Kamyczek 

 


