
Protokół nr III / 2018 

z Sesji Rady Gminy Krzemieniewo 

17 grudnia  2018 r. 

 

 

                 

 Obrady III sesji Rady Gminy w Krzemieniewie odbyły się 17 grudnia 2018 r. o godz. 

143o w sali narad Urzędu Gminy w Krzemieniewie. 

Otwarcia obrad  dokonał Przewodniczący Rady Pan Mirosław Krysztofiak, który serdecznie 

powitał obecnych radnych, sołtysów i zaproszonych gości: Radosława Sobeckiego Wójta, 

Dorotę Andrzejewską – Skarbnika Gminy, Longinę Szulc – Sekretarza Gminy, .(listy 

obecności stanowią zał. nr 1 i 2 do protokółu). 

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

15  radnych  zatem Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad : 

 

1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości. 

2. Przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji 

3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym. 

4.  Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia 

kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez 

organizacje pozarządowe. ( druk nr 14) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc 

Gminy Krzemieniewo w zakresie dożywiania w sytuacjach szczególnych” na lata 2019-

2023. (druk nr 15) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w ramach wieloletniego 

rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. ( druk nr 16). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w 

ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 

2023. ( druk nr 17) 



9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2018 r. ( druk nr 

18). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 

2024 . ( druk nr 19 ).  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024. ( druk 

nr 20) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2019. ( druk nr 21) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzemieniewo 

na rok 2019. ( druk nr 22). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, będącej w 

użytkowaniu wieczystym  na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Górzno. 

(druk nr 23) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Pawłowice w 2019 r. (druk nr 24) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu  gospodarowania  zasobem 

mieszkaniowym gminy Krzemieniewo w latach 2019-2013. ( druk nr 25) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych. ( druk nr 26) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat ponoszonych przez przewoźników w zakresie 

oczyszczania nieczystości  ciekłych w oczyszczalni w Luboni.( druk nr 27) 

 

19.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20.     Wolne głosy, komunikaty. 

21.     Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący zapytał radnych, czy są inne propozycje co do porządku obrad.  

Ponieważ nie było uwag do porządku obrad, przystąpił do jego realizacji.  

 

 

 

 



Ad.2. 

 

Przewodniczący poinformował radnych, że projekt protokołu z II sesji Rady Gminy został 

przesłany wszystkim radnym na skrzynki poczty elektronicznej oraz był udostępniony  do 

wglądu w sekretariacie biura rady u pani B. Stróżyńskiej. 

Zapytał radnych, czy mają uwagi do przedłożonego projektu protokołu.  

Ponieważ uwag nie wniesiono, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu. Za przyjęciem głosowało 15 obecnych radnych. 

 

Ad.p.3.  

 

Wójt – Radosław Sobecki złożył sprawozdanie z okresu między sesjami tj. od 30 listopada 

2018 r. 

Poinformował, że w związku z interpelacją radnego, wystąpiono do firmy INEA o podanie 

planu prac związanych z położeniem światłowodu na terenie gminy Krzemieniewo. 

Odroczyliśmy termin naliczania opłat za ścieki, w związku z wydłużeniem się terminu 

zatwierdzenia taryfy przez Wody Polskie i będzie ona obowiązywała od 01 stycznia 2019 r. 

Taryfa się nie zmieni, i będzie wynosiła 5,22 zł netto za 1 m3 ścieków. 

W Belęcinie zakończona została inwestycja pn. „Otwarta Strefa Aktywności”,  firma która 

realizowała zadanie zapłaciła kary za nie wywiązanie się z terminu. 

W Krzemieniewie został dokonany odbiór budowy parku krajobrazowego, pozyskano na ten 

cel środki z Ministerstwa Środowiska. 

05 grudnia br. w Krzemieniewie odbyło się odsłonięcie kamienia upamiętniającego 100 lecie 

Niepodległości posadowionego przy alei 100 lip na ul. Przemysłowej. 

W miesiącu grudniu br.  planuje się odbiór ścieżki pieszo rowerowej w Bojanicach. Ceny 

kosztorysowe są niższe, jak ceny realne, dlatego do zadania należało dołożyć środki z budżetu 

gminy. 

Zakończono zadanie poszerzenia drogi powiatowej  z Drobnina do Garzyna, na zadanie to 

udzieliliśmy Powiatowi dotacje w wysokości 240 tys. zł.  

15 grudnia br. w Sali Gminnego Centrum Kultury w Garzynie odbył się koncert pt. „ Kobieta 

jest kolędą”. Wójt z przykrością stwierdził, że była bardzo mała frekwencja na tym 

wydarzeniu. 

06 stycznia 2019 r. w GCK w Krzemieniewie ma się odbyć Orszak 3 Króli do Kościoła 

parafialnego w Drobninie. Na wydarzenie to Wójt zaprosił wszystkich obecnych. 

 

 

 

 



Ad.4. 

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący zaprosił radnych do składania interpelacji, 

wniosków i zapytań. 

Radny Roman Długi – poruszył sprawę skrzynek energetycznych na Osiedlu Przylesie, które 

są w bardzo złym stanie, prosił aby firma energetyczna je zabezpieczyła, w celu uniknięcia 

nieszczęścia. 

Ponadto prosił, aby zwrócić uwagę na posesję pana Stachowiaka przy ul. Wiejskiej w 

Krzemieniewie, bo jest w stanie krytycznym, prosił aby wpłynąć na właścicieli w celu 

zabezpieczenia nieruchomości.  

Radny Leszek Kruk -  prosił o informacje na temat posadzenia 100 lip na 100 lecie 

Niepodległości, bo prawdopodobnie do tego zadania dołożyła się jakaś firma. 

Następnie prosił o skuteczniejszą informację na temat organizacji imprez kulturalnych przez 

Gminne Centrum Kultury. 

Radny Piotr Majchrzak , zgłosił następujące sprawy: 

- przy posesji nr 55 w Luboni zapadł się chodnik, oraz prosił o uzupełnienie kostki  na 

chodniki przy moście, 

- prosił o interwencję w Powiecie w sprawie uzupełnienia pobocza drogi powiatowej z Nowej 

Wsi do Leszna, 

- poinformował, że Komisja Rewizyjna spotka się w dniu 04 stycznia 2019r w sprawie 

ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Radny Krystian Dutkiewicz zapytał czy wszystkie wsie w gminie zaopatrzone są w świetlne 

ozdoby świąteczne. 

 

Ad. p. 5 

Przewodniczący obrad poprosił panią Sekretarz Longinę Szulc o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji 

na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe. 

Wyjaśniła, że w 2019 r. planuje się udzielenie dotacji dla 4 uczestników zajęć reintegracji 

zawodowej i społecznej prowadzonych przez CIS. 

Ponieważ nie było uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący Rady  

przeprowadził głosowanie . 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych,.  

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

 

Ad.p.6. 

 



Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego „ Pomoc gminy Krzemieniewo w zakresie dożywiania w sytuacjach 

szczególnych” na lata 2019 – 2023. 

Krótko wyjaśniła istotę programu. Poinformowała, że program przewiduje udzielanie pomocy 

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego oraz świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Ze środków w ramach programu mogą korzystać osoby dorosłe. 

Ponieważ uwag do zaproponowanej uchwały radni nie wnosili, Przewodniczący 

przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych, Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. p.7. 

 

W kolejnym punkcie obrad Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.  

Wyjaśniła, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, 

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego ustalonego w ustawie  o pomocy społecznej. Od 01 października 

2018 r. kryterium to stanowią kwoty : 701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł na osobę w 

rodzinie. 

Radni nie zgłaszali uwag do zaproponowanej uchwały.  

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie nad uchwałą Za przyjęciem uchwały 

głosowało 15 obecnych radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie i stanowi zał. nr 9 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. p. 8 

 

Następnie pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i 

w domu „ na lata 2019 – 2023. 



Radni nie wnosili uwag do zaproponowanej uchwały, wobec tego Przewodniczący 

przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p. 9 

 

Kontynuując obrady Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2018. 

Pani Dorota Andrzejewska – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały został 

przesłany  radnym drogą elektroniczną, dlatego radni mieli możliwość zapoznania się z 

zaproponowanymi zmianami w budżecie bieżącego roku., w uzasadnieniu do uchwały 

szczegółowo rozpisano planowane dochody oraz wydatki do budżetu w zakresie 

proponowanych zmian. 

Przewodniczący Rady zapytał o ewentualne pytania i uwagi do zaproponowanej uchwały. 

Ponieważ uwag i pytań nie było, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwałą. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p. 10. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024 

przedstawiła pani Skarbnik. 

Poinformowała , że wieloletnia prognoza finansowa musi być spójna z budżetem gminy, 

dlatego każda zmiana budżetu musi być zapisana również w wieloletniej prognozie 

finansowej. 

 

Ponieważ pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały nie było, Przewodniczący 

przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie i stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p.11. 

 

Przewodniczący obrad poprosił panią Skarbnik  o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2019 – 2024. 

 

Pani Skarbnik kolejno odczytała uchwalę Nr SO – 0957/13/12/Ln/2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2018 r. w 



sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Krzemieniewo. ( stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu). 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Krzemieniewo na lata  2019 – 2024. 

Poinformowała radnych, że do uchwały została wprowadzona jedna autopoprawka, 

która dotyczy wprowadzenia programu „Ja w internecie”, którego na etapie 

przygotowania projektu uchwały  nie było. ( wykaz autopoprawek stanowi zał. nr 13 

do niniejszego protokołu) 

Przewodniczący zaprosił radnych do dyskusji nad projektem uchwały. 

Radni nie zabrali głosu w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem uwag do zaproponowanej uchwały, Przewodniczący 

przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024, 

głosowało 15 obecnych radnych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p.12. 

 

Następnie przystąpiono do procedury uchwalania budżetu na 2019 r. 

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie budżetu gminy na rok 2019 r. 

Pani Dorota Andrzejewska – Skarbnik Gminy przypomniała, że wszyscy radni otrzymali 

materiał z projektem budżetu na 2019 r. w celu zapoznania się z nim. Ponadto odbyły 

się posiedzenia stałych Komisji  Rady Gminy, na których omawiany był tylko projekt 

budżetu na przyszły rok w obecności Wójta i Skarbnika Gminy. 

Krótko omówiła strategiczne zadania umieszczone w projekcie budżetu na 2019 r.  

Poinformowała, że w stosunku do projektu budżetu dokonuje się autoporawek w 

zakresie gospodarki odpadami, zmiany dotacji dla Klubów sportowych , przeniesienia 

kwoty dotacji na rzecz Miasta Leszna z kolumny podmiotowe na celowe oraz dokonano 

poprawek klasyfikacji budżetowej w załączniku przedsięwzięć sołeckich celem 

uzyskania spójności z załącznikiem wydatkowym.  ( wykaz autopoprawek stanowi zał. 

nr 15 do niniejszego protokołu). 

Następnie pani Skarbnik odczytała treść uchwały nr SO-0952/13/12/Ln/2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2018 r. w 

sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 

2019 r. ( uchwała stanowi . zał. Nr 16 do niniejszego protokołu). 

              

Po odczytaniu przez Panią Skarbnik uchwały RIO, Przewodniczący obrad zaprosił 

radnych do dyskusji nad projektem budżetu na 2019 r. 

Jako pierwszy głos zabrał pan Piotr Majchrzak – Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, który poinformował , że na posiedzeniu w dniu 05 grudnia br.  członkowie  

Komisji po wnikliwej analizie projektu budżetu postanowili jednogłośnie przyjąć budżet 

na 2019 r. zaproponowany przez Wójta. 



Pan Michał Michalski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy 

Społecznej. Poinformował on, że członkowie Komisji po wnikliwej analizie oraz 

wyjaśnieniach niektórych wątpliwości przez Wójta i Skarbnika Gminy, wyrazili 

pozytywną opinię w sprawie  budżetu zaproponowanego przez Wójta. 

Pan Leszek Kruk – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i 

Gospodarki, poinformował, że Komisja wyraziła również pozytywną opinię na temat 

przygotowanego projektu przyszłorocznego budżetu. 

Następnie radny Krystian Dutkiewicz, zwrócił się do pana Wójta z prośbą o 

przedstawienie zasad podziału środków na Kluby Sportowe, ponieważ zauważył, że GKS 

Krzemieniewo ma najwięcej środków finansowych. 

Wójt Radosław Sobecki wyjaśnił, że GKS Krzemieniewo ma 1 drużynę seniorską i 3 

drużyny juniorskie w Krzemieniewie, w związku z tym prezes Klubu zwrócił się o 

dofinansowanie tego Klubu. W sumie nie ma uszczuplenia środków na Kluby Sportowe. 

Wymienił wszystkie Kluby Sportowe działające w gminie Krzemieniewo i przedstawił 

wysokość udzielonych dotacji na ich działalność. 

 

Ponieważ innych pytań i uwag nie było, Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o 

odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na 

2019 r. 

Pani Skarbnik uchwałę odczytała. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w 

sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na 2019 r. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. Budżet na 2019 r. został 

przyjęty jednogłośnie i stanowi zał. nr 17  do niniejszego protokółu 

 

Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi,  dobrze przygotowanego budżetu na  

2097 r., którego wyrazem jest jednogłośne przyjęcie go. 

 

Następnie Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy w obradach. 

 

Ad.p. 13.  

 

 W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił panią Sekretarz o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Krzemieniewo na rok 2019. 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że Gminny program stanowi podstawę do praktycznej realizacji 

zadań ustawy w sprawie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Następnie odczytała treść programu. 

W krótkiej dyskusji nad projektem uchwały radny Piotr Majchrzak zwrócił uwagę na sposób 

wydatkowania środków na półkolonie i zaproponował, aby przeznaczyć więcej środków, aby 



prowadzący półkolonie letnie mogli wynająć autokar i organizować więcej wycieczek poza 

granice powiatu leszczyńskiego. 

Ponieważ innych uwag do zaproponowanej uchwały nie było Przewodniczący przeprowadził 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. Uchwała została 

przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p. 14 

Kontynuując obrady Przewodniczący poprosił pana Wójta Radosława Sobeckiego o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym, 

będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego w m. Górzno. 

Wójt wyjaśnił, że dotychczasowy użytkownik wieczysty działki zabudowanej budynkiem 

handlowo-usługowym wystąpił z wnioskiem o jej wykup na własność. 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami „ nieruchomość gruntowa oddana w 

użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu”. 

Sprzedaż odbędzie się w drodze bezprzetargowej. 

Radny Krystian Dutkiewicz zapytał o ile zwiększy się kasa gminy w związku ze sprzedażą tej 

nieruchomości. 

Wójt odpowiedział, że jest to kwota ok. 10.775 zł. 

 

Radni nie  zgłaszali innych pytań i uwag do zaproponowanej uchwały, Przewodniczący 

przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p.15 

Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków w m. Pawłowice w 2019 r. przedstawiła Wójta Radosław 

Sobecki. 

Wyjaśnił, że uchwałę tę rada gminy podejmuje co roku, dopłata ta nie obciąża bezpośrednio 

budżetu gminy, a dokonujemy jej, aby mieszkańcy Pawłowic ponosili takie koszty za 

odprowadzanie ścieków, jak mieszkańcy innych wsi naszej gminy. 

Ponieważ pytań do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłaszali, przewodniczący 

przeprowadził głosowanie nad jej przyjęciem. 

Za przyjęciem głosowało 15 obecnych radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie i 

stanowi zał. nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p.16. 



W dalszej części posiedzenia Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019 – 

2023. 

Poinformował on zebranych, że w ubiegłym roku podejmowaliśmy taką uchwałę, jednak 

została ona zaskarżona przez Wojewodę, w związku z tym należy podjąć nową uchwałę 

wprowadzając zmiany uwzględnione w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody. 

W gminie nie ma dużego zasobu mieszkaniowego, jednak dla tych lokali, które posiadamy 

należy podjąć stosowny Plan Gospodarowania. 

Radny Tomasz Adamczak zwrócił się z propozycją, aby zrewaloryzować czynsz za lokale, 

które są własnością gminy. 

Wójt odpowiedział, że takim ruchem możemy spowodować, że gmina straci na dochodach, 

dlatego, że musielibyśmy zwrócić taką podwyżkę czynszu w dodatku mieszkaniowym. 

Radny Michał Michalski, zapytał, czy obecni lokatorzy wyrażali chęć do wykupu mieszkań. 

Wójt odpowiedział, że kiedyś były takie zamiary, ale w efekcie nie doszło do tych transakcji. 

 

Radni nie zgłaszali innych pytań i uwag do zaproponowanej uchwały, Przewodniczący 

przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu 

 

Ad.p. 17. 

 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 

ciekłych, przedstawił pan Wójt. 

Wyjaśnił, że w projekcie uchwały zaproponowana jest stawka maksymalna w wysokości 

28 zł za 1 m3 . 

Na terenie naszej gminy działają dwie firmy świadczące usługi w zakresie opróżniania i 

transportu nieczystości stałych, dla tych firm ustalamy górną stawkę za wywóz 

nieczystości. 

Radny Leszek Kruk zapytał, czy firma, która wywozi nieczystości ciekłe może 

przekroczyć tę stawkę i podnieść np. do 30 zł.  

Wójt wyjaśnił, że firmy, które obecnie obsługują teren gminy mają w miarę aktualną 

stawkę i powinna ona zapewnić rentowność firmie, w uchwale ustalamy stawkę 28 zł  

jako stawkę maksymalną. 

Radny Kruk zapytał, czy jest jakieś uregulowanie, aby firma nie podniosła ceny. 

Wójt wyjaśnił, że firmy zajmujące się wywozem ścieków, podpisują umowę z gminą na 

taką działalność. 



Radny Piotr Majchrzak zapytał, czy firmy te mogą mieć niższą stawkę od 

zaproponowanej w uchwale. 

Wójt odpowiedział, że w projekcie uchwały proponujemy maksymalną stawkę, tak że 

niższa kwota może wystąpić, jeżeli będzie się to opłacało przedsiębiorcy. 

Ponieważ innych pytań radni nie wnosili, przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. Uchwała została przyjęta 

jednomyślnie i stanowi zał. nr 22 do niniejszej uchwały. 

 

Ad.p.18. 

 

Następnie Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat ponoszonych przez 

przewoźników w zakresie oczyszczania nieczystości ciekłych w oczyszczalni ścieków. 

W zaproponowanej uchwale określa się opłatę ponoszoną przez przewoźników w zakresie 

oczyszczalnia nieczystości ciekłych w wysokości 5,22 netto za 1 m3. Jest to taka sama stawka 

jak dla mieszkańców korzystających bezpośrednio z oczyszczalni ścieków poprzez sieć 

kanalizacyjną. 

Ponieważ pytań radni nie wnosili, przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. Uchwała została przyjęta 

jednomyślnie i stanowi zał. nr 23 do niniejszej uchwały. 

 

Ad.p.19. 

 

Wójt odpowiedział na interpelacje i zapytania następująco : 

- w sprawie skrzynek energetycznych, są one cyklicznie wymieniane, Wójt poprosił Radnego 

o wskazanie konkretnych skrzynek do wymiany, i na podstawie takiego wykazu zgłosimy 

problem do Energetyki. 

- w sprawie posadzenia drzew na alei 100 lip na 100 lecie Niepodległości, wyjaśnił, że gmina 

przygotowała zapytanie ofertowe na 100 lip. W tym samym czasie Firma BAG z 

Krzemieniewa miała zrobić nasadzenia w związku z usunięciem drzew na swojej posesji, 

dlatego zaproponowaliśmy im nasadzenie 24 lip na ul. Przemysłowej, w celu kontynuacji alei. 

- w sprawie ogłoszeń o imprezach organizowanych przez Centrum Kultury, poinformujemy 

panią Dyrektor, aby było więcej plakatów. 

-  w sprawie uszkodzenia chodnika przy moście – sprawa ta dotyczy bezpośrednio Zarządu 

Dróg Powiatowych w Lesznie 

-  w sprawie ozdób świątecznych, wyjaśnił, że w bieżącym roku zakupiliśmy świetlne ozdoby 

tj. 25 elementów, które możemy montować na gminnych urządzeniach oświetlenia ulicznego . 

Nowe zamontowano w Pawłowicach, Drobninie i Krzemieniewie przy ul. Dworcowej. 

 



 

 

Ad.p.20. 

 

W wolnych głosach i wnioskach Sołtys wsi Kociugi zapytał, czy przewidziane są środki 

finansowe dla osób indywidualnych zajmujących się sportem i uzyskujące wysokie wyniki 

sportowe, czy tylko dla klubów sportowych działających na terenie gminy. 

Wójt odpowiedział, że są również takie środki przewidziane dla sportowców z naszej gminy 

którzy uzyskują  wysokie wyniki sportowe. 

Sołtys wsi Zbytki prosił o wycięcie gałęzi lip na drodze w Zbytkach od pana Wagnera do 

Sołtysa. 

Wójt odpowiedział, że w okresie zimowym będą wycinane krzewy przy drogach. 

Radny Leszek Kruk zapytał, czy opłata za wywóz śmieci wzrośnie w przyszłym roku. 

Wójt odpowiedział, że z zapowiedzi wynika, że cena w przyszłym roku nie wzrośnie, jednak 

wszystkie odpady mają być segregowane. 

Prawdopodobnie cena za śmieci wzrośnie w roku 2020. 

Sołtys wsi Hersztupowo, zapytał dlaczego w Hersztupowie założono tylko trzy ozdoby 

świetlne i to każdą inną. 

Wójt odpowiedział, że będzie rozmawiał z firmą zakładającą ozdoby świetlne i dopyta o 

możliwość założenia więcej tych ozdób. 

Następnie Przewodniczący poinformował zebranych, że Rada Gminy otrzymała wiele życzeń 

świątecznych od instytucji, szkół i przedszkoli, po czym złożył również życzenia świąteczno- 

noworoczne dla wszystkich zebranych. 

Wójt gminy również złożył życzenia świąteczne. 

 

Ad. 21. 

 

Ponieważ porządek obrad Sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady  podziękował 

zebranym za udział w III sesji i obrady zamknął o godz. 1700.  
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