
Protokół nr IV / 2019 

z Sesji Rady Gminy Krzemieniewo 

28 stycznia 2019 r. 

 

 

                 

 Obrady IV sesji Rady Gminy w Krzemieniewie odbyły się 28 stycznia  2019 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, oraz 

Przewodniczącego Rady Powiatu pana Jana Szkudlarczyka .(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 Statutu Gminy Krzemieniewo. ( druk nr 28) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich (druk nr 

29) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

( druk nr 30). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ( druk nr 31) 

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

nr 32). 

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

2024 . ( druk nr 33 ).  

11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2019. ( druk nr 

34) 



12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy 

Krzemieniewo w Stowarzyszeniu Organizacja Turystyczna Leszno-Region. ( druk nr 

35) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. ( druk nr 36) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na 

okres powyżej 3 lat. (druk nr 37) 

15.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16.     Wolne głosy, komunikaty. 

17.     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 III 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 17 grudnia 

2018 r. 

- Od 01 stycznia tego roku została powołana na stanowisko zastępcy wójta pani Joanna 

Nowacka, którą już wcześniej przedstawiłem. 

- Od 01 stycznia br. została również powołana na dyrektora Gminnego Centrum Kultury w 

Krzemieniewie pani Monika Glapiak, która do tej pory  pełniła obowiązki dyrektora tejże 

placówki. 

- 27 grudnia 2018 r. dokonano odbioru sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w 

Krzemieniewie, długość sieci to 280 m , wykonawcą tego zadania była firma pana 

Andrzejewskiego z Krobi. 



- w pierwszych dniach stycznia br. został dokonany odczyt liczników od pomiaru zużycia 

wody, na tej podstawie będziemy obciążać mieszkańców, którzy podłączeni są do sieci 

kanalizacyjnej, za zrzut ścieków.  

Pierwsze faktury będą doręczane w miesiącu marcu br. 

-  od 02 stycznia br. dodatkowo został wprowadzony jeden autobus szkolny, który obsługuje 

firma zewnętrzna. Najkorzystniejsza ofertę złożyła Firma Matuszewski z Krzywinia, która 

będzie realizowała dowóz dzieci do szkół w terminie do końca czerwca br. 

- 06 stycznia br. odbył się Orszak Trzech Króli zorganizowany przez GCK przy współpracy 

Księdza Proboszcza Stanisława Pietraszka z Drobnina. Orszak Trzech Króli odbył się ulicą 

Wiejską w Krzemieniewie do kościoła Parafialnego w Drobninie. 

Impreza ta była udana, która wpisze się na trwałe do kalendarza imprez kulturalnych w naszej 

gminie. 

- 13 stycznia br. grała WOŚP, w roku bieżącym w naszej gminie zebrano rekordową sumę 

pieniężną ponad 26 tys. zł. 

Wójt podziękował całemu sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za duże 

zaangażowanie i pomysłowość. Podziękował również wszystkim uczestnikom za 

przygotowanie programu artystycznego, oraz mieszkańcom gminy, którzy uczestniczyli w 

wydarzeniu. 

- Wójt poinformował, że spotkał się z Dyrektorem ZZD w Pawłowicach, w sprawach; 

Kanalizacji wsi Kociugi m.in. odczyt liczników, pozwolenia wodno-prawnego na 

oczyszczalnię ścieków w Robczysku oraz przejęcia dróg osiedlowych w Pawłowicach. 

- poinformował, że  spotkał się również z sołtysem i radnymi z Garzyna, w sprawie 

weryfikacji dróg. 

- od 02 stycznia br.  w siedzibie Urzędu Gminy jest nieodpłatna pomoc prawna dla 

wszystkich mieszkańców pod warunkiem, że złożą oświadczenie, iż nie posiadają środków na 

odpłatną pomoc prawną. 

 

 

Ad.4. 

 

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący zaprosił radnych do składania interpelacji, 

wniosków i zapytań. 

Radny Michał Michalski – poruszył sprawę układania światłowodu przez firmę INEA w 

Pawłowicach, prosił o zainterweniowanie w sprawie ułożenia światłowodu na ul. Szkolnej i 

Słonecznej, ponadto prosił o przycięcie drzewa przy ul Wielkopolskiej 22 w Pawłowicach 

przez firmę energetyczną. 

Radny Piotr Majchrzak – zgłosił następujące sprawy:  

- prosił o uzupełnienie piasku do posypywania skrzyżowań ulic w miejscowości Lubonia, 



- prosił o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie posypywania na zakręcie 

drogi powiatowej w Luboni, 

- zapytał czy zostały wysłane wnioski do Powiatu zgłaszane przez niego na ostatniej sesji,  

- podziękował wszystkim zaangażowanym w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy , 

Krystian Dudkiewicz – poruszył sprawę wjazdu do prywatnej posesji mieszkańca Garzyna, 

który ma utrudniony wjazd z drogi krajowej na swoją posesję. 

Radny K. Dudkiewicz prosił również o zwrócenie uwagi wolontariuszom Wielkiej Orkiestry 

Pomocy Świątecznej, aby nie obklejali się serduszkami, których w rezultacie brakuje dla 

ofiarodawców. 

 

 

Ad. p. 5 

 

Przewodniczący obrad poprosił panią Sekretarz Longinę Szulc o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie statutu gminy Krzemieniewo. 

Pani Longina Szulc przypomniała radnym, że wszyscy otrzymali projekt uchwały w sprawie 

Statutu, aby zapoznać się z nim oraz omówić na posiedzeniach stałych Komisji Rady. 

Ponadto wyjaśniła, że potrzeba opracowania i uchwalenia nowego Statutu Gminy powstała w 

związku z wprowadzoną nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych, która m.in. przewiduje od nowej kadencji władz organów jednostek 

samorządu terytorialnego szereg zmian ustrojowych. Niektóre z nich wymuszają 

dostosowanie statutów gmin do nowego stanu prawnego, nim. Dotyczy to wydłużenia 

kadencji rady gminy, zasad i trybu działania komisji skarg, wniosków i petycji, interpelacji i 

zapytań kierowanych przez radnych do wójta, czy inicjatywy uchwałodawczej grupy 

mieszkańców gminy.  

Rada Gminy w poprzedniej kadencji podjęła uchwałę w sprawie Statutu , jednak Wojewoda 

Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność kilku paragrafów w/w. 

uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa. Uwzględniając zasadność rozstrzygnięcia 

nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego, opracowaliśmy nowy statut uwzględniając 

nieważność niektórych paragrafów. 

 

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 protokołu. 

 

 



Ad.p.6. 

 

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w zarządzenia wyborów sołtysów i rad 

sołeckich. 

Przedstawiła terminarz wiejskich zebrań wyborczych, który uzgodniła z obecnymi sołtysami, 

oraz wykaz radnych, którzy będą przewodniczyć wiejskim zebraniom wyborczym. 

Radny M. Michalski zadał pytanie w sprawie § 4 pkt 1 statutu, który określa , że w wyborach 

sołeckich mogą uczestniczyć mieszkańcy stale zamieszkali, jak interpretować ten przepis. 

Pani Sekretarz odpowiedziała , że dokładnie tak jak jest to zapisane. 

 

Ponieważ innych 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 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. p.7. 

 

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący poprosił panią skarbnik Dorotę Andrzejewską o 

przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Rada Gminy w 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

maksymalnej pożyczki w kwocie 19 mln. zł na realizację budowy mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków w Luboni, w dniu dzisiejszym proponuje się zmienić w/w uchwałę w 

sposób dostosowujący kwoty do rzeczywiście zaciągniętej pożyczki tj. do kwoty 15.742.318 

zł. 

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 5 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. p. 8 

 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wyjaśniła, 

że Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu budowy 



infrastruktury sanitarnej, gmina zamierza przystąpić do budowy kolejnego etapu kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko i Oporowo. Na realizację tego zadania 

niezbędne jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 5 mln. zł. 

Radny Tomasz Adamczak zapytał, od kiedy była informacja o możliwości składania 

wniosków sprawie pozyskania dofinansowania. 

Wójt odpowiedział, że byliśmy informowani o terminie składania wniosków już od 01 

grudnia 2018 r. 

 Na ostatniej sesji poinformował, że będziemy starali się dostarczać radnym  projekty uchwał 

w takim terminie, aby przed kolejną sesją była możliwość omówienia tych projektów na 

stałych Komisjach Rady, jednak nie wszystkie sprawy można tak zaplanować.  

Ponadto wyjaśnił, że podejmując przedłożoną uchwałę, otwieramy sobie drogę do możliwości 

zaciągnięcia pożyczki, a nie zaciągnięcia pożyczki. 

Jest możliwość uzyskania dofinansowania zadania i wniosek w tej sprawie jest już 

przygotowywany. Mamy szanse na pozyskanie środków z funduszy unijnych, ponieważ 

chcemy skanalizować całą aglomerajcę , za co uzyskuje się dodatkowe punkty. 

Radny Michał Michalski zgadza się z Wójtem w sprawie pozyskania środków na kanalizację, 

jednak, zapytał, czy jeżeli nie uda się pozyskać dodatkowych funduszy, to inwestycja ta 

będzie realizowana. 

Wójt odpowiedział, że podjęcie przedłożonej uchwały daje nam możliwość zaciągnięcia 

pożyczki, w celu rozpoczęcia i kontynuacji  inwestycji. 

Jeżeli otrzymamy dofinansowanie to nie będzie potrzeby, aby zaciągać  pożyczkę. Radny 

Michalski zapytał  jakie jest oprocentowanie takiej pożyczki. 

Pani Skarbik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie mamy takiej wiedzy. 

 

Ponieważ innych pytań i uwag Radni nie wnosili  do zaproponowanej uchwały,  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. nr 6 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 2019. 

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 14  radnych, 1 radna była przeciwna. Uchwała została 

przyjęta większością głosów i stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p. 10. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024 

przedstawiła pani Skarbnik. 

Poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024 przyjętej przez 

Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2018 dokonuje się następujących zmian : 

1) wydłuża się okres prognozy o lata  2025-2028 . Wydłużenie okresu prognozy jest 

konieczne z uwagi na podjętą wcześniej uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na kwotę 

5.000.000 zł, a w szczególności planowanym okresem spłaty tej pożyczki , która ma 

nastąpić od roku 2020-2028. Ostatni rok spłaty pożyczki jest równocześnie ostatnim 

rokiem prognozy.  

2) w załączniku nr 1 do WPF dokonuje się aktualizacji wartości dotyczących roku 2019 i 

2024 oraz ustala się wartości dla lat 2025-2028., zgodnie z projektem uchwały.  

    3)  w załączniku nr 2 do WPF aktualizuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie 

programu pod nazwą „ Ja w interncie”  i  dodaje się nowe przedsięwzięcie pod nazwą budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko                   

i Oporowo”. Okres realizacji zadania obejmuje lata  2016-2020, ponieważ pierwsze nakłady 

na przygotowanie tej inwestycji były już  w roku 2016.  Łączne planowane nakłady 

inwestycyjne dla tego przedsięwzięcia ustalono na poziomie 10.339.924,59 zł,  z czego                                                                                           

w latach poprzednich  suma poniesionych nakładów wyniosła 195.271,59 zł , w tym                                                                                                                                                        

w roku 2019   kwota 5.144.653 zł                                                                                                                                              

w roku 2020  kwota 5.000.000 zł .   

 

Radni nie wnosili  pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały nie, Przewodniczący 

przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. 



Uchwała została przyjęta jednomyślnie i stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy w obradach. 

 

 

Ad.p.11. 

 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 

roku 2019. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Majchrzak odczytał projekt uchwały z 

propozycjami planu pracy, a następnie poprosił radną Henrykę Przybylską, która pracowała w 

tej komisji w poprzedniej kadencji rady, o złożenie sprawozdania z działań Komisji 

Rewizyjnej w roku 2018 r,  

Ponieważ nie było pytań i uwag ze strony radnych do przedłożonych materiałów, 

przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zaproponowaną uchwałą. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p.12. 

 

 W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił pana Wójta o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy 

Krzemieniewo w Stowarzyszeniu Organizacja Turystyczna Leszno-Region. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały . 

Następnie radny Piotr Majchrzak zapytał, czy wszystkie gminy z naszego powiatu należą do 

tego Stowarzyszenia. 

Wójt odpowiedział, że wszystkie gminy należą do Stowarzyszenia Organizacji Turystycznej. 

Radny Tomasz Adamczak zapytał o wysokość składek członkowskich. 

Wójt odpowiedział, że wysokość składek członkowskich zależy od liczby mieszkańców w 

gminie, w przypadku gminy Krzemieniewo to jest kwota 6.688,- zł.   

 

Ponieważ innych pytań do zaproponowanej uchwały nie było Przewodniczący przeprowadził 

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

przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 



Ad.p. 13 

 
Kontynuując obrady Przewodniczący poprosił panią Joannę Nowacką - Zastępcę Wójta o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. 

Pani Joanna Nowacka poinformowała, że z dniem 01 stycznia 2019 r. wszystkie 

nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste  zabudowane budynkami mieszkalnymi 

jedno lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale 

mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub 

urządzeniami budowlanymi - z mocy prawa przekształcają się we własność.  

Dzięki udzielonej bonifikacie użytkownicy wieczyści nie ponoszą opłaty za 

przekształcenie w pełnej wysokości, co niewątpliwie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom 

użytkowników wieczystych dążących do uzyskania prawa własności gruntu. Przy 

zastosowaniu 30% bonifikaty nie zaburzy prawidłowego funkcjonowania dochodów do 

budżetu gminy.  

Wprowadzenie do niniejszej uchwały zapisów dotyczących bonifikaty ma na celu 

ujednolicenie regulacji prawnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności 

Z sali padło pytanie ilu użytkowników takich lokali i działek kwalifikuje się do uzyskania 

bonifikaty. 

Pani Zastępca Wójta odpowiedziała, że jest to 17 użytkowników. 

Radny Leszek Kruk zapytał, czy wyznaczony termin, to termin złożenia wniosku o 

przekształcenie prawa użytkowania. 

Pani Joanna Nowacka wyjaśniła, że bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym 

właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali, którzy jednorazowo w terminie do 31 

marca 2019 r. uiszczą opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntu w prawo własności. 

 

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 11 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 



Ad.p.14 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 

powyżej 3 lat przedstawiła pani Joanna Nowacka – Zastępca Wójta.  

Wyjaśniła, że lokale użytkowe przeznaczone pod działalność handlową o łącznej powierzchni 

60m2 znajdują się w budynku sali wiejskiej w Nowym Belęcinie na działce gruntu nr 292/2 o 

pow. 0.6254 ha, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo. W dniu 12.2018r do Urzędu 

wpłynął wniosek o wydzierżawienie wspomnianych lokali pod działalność sklepu 

spożywczego „ALDONA” Hanna Kasperska oraz pod pomieszczenie magazynowe służące 

do przechowywania towarów sprzedawanych we wspomnianej placówce handlowej. 10 letni 

okres najmu lokali daje możliwość zwiększenia dochodu gminy poprzez stały wpływ środków 

finansowych w postaci opłaty z tytułu najmu oraz dodatkowo w znaczącym stopniu ułatwi 

przedsiębiorcy funkcjonowanie, gdyż ponowne złożenie wniosku o najem i związana z tym 

procedura administracyjna nastąpi w znacznie dłuższym okresie czasu.    

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 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p.15. 

 

Na zgłoszone interpelacje i zapytania Wójt odpowiedział następująco : 

 

- w sprawie ułożenia światłowodu w Pawłowicach, wystąpimy do firmy INEA z zapytaniem 

jakie są plany realizacji zadania w Pawłowicach, 

- w sprawie przycięcia gałęzi wystąpimy do firmy ENEA z wnioskiem o realizacje zadania, 

- w sprawie uzupełnienia piasku na posypywanie drogi, piasek ten uzupełnimy, 

- zgłoszone usterki wzdłuż drogi powiatowej zostały przekazane do Powiatu, 

- w sprawie wjazdu na posesję na ul. Leszczyńskiej nr 17 w Garzynie, musimy się zapoznać z 

tematem, jednak drogi budowane są zgodnie z projektem budowlanym, a wjazdy na prywatne 

posesje mieszkańcy muszą  sami dostosować do swoich potrzeb. 

- sprawa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy została wyjaśniona w przerwie. 

 

 

 

 

 



Ad.p.16. 

 

W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu pan Jan 

Szkudlarczyk poinformował o sprawie  położenia światłowodu w Pawłowicach,  w miesiącu 

grudniu miał być położony ten światłowód i dziwi się , że zadanie nie zostało zrealizowane. 

Mieszkańcy osiedla Przylesie w Krzemieniewie proszą, aby zamontowana lampa na boisku 

świeciła. 

W sprawie drogi powiatowej w Luboni wyjaśnił że wszystkie drogi powiatowe są 

posypywane. 

Poinformował również, że w gminie jest wiele dróg do zrobienia, dlatego Powiat zorganizuje 

spotkanie z gminami Osieczna i Krzemieniewo w sprawie realizacji dróg i ścieżek 

rowerowych przy drogach powiatowych. 

Podkreślił, że należy szukać możliwości dofinansowania ścieżek rowerowych, ponieważ 

bardzo wysokie są koszty robót, które na dzień dzisiejszy wynoszą ok. 1 mln. zł za 1 km. 

Następnie głos zabrał sołtys wsi Bojanice i zapytał, czy ta miejscowość będzie kiedyś 

skanalizowana. 

Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o aglomerację to Bojanice nie są w niej ujęte i na dzień 

dzisiejszy nie ma możliwości budowy sieci kanalizacyjnej w Bojanicach. 

Jednak sprawa kanalizacji całej gminy jest otwarta, i Bojanice w przyszłości też będą 

skanalizowane, ale nie wiadomo w jakim czasie. 

Sołtys wsi Bojanice zapytał, czy gmina będzie dofinansowywać przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. 

Wójt odpowiedział, że w tych miejscowościach, gdzie w najbliższym czasie nie będzie 

kanalizacji i dostępu do oczyszczalni ścieków, gmina będzie pomagać w dofinansowaniu 

przydomowych oczyszczalni. 

Pan Jan Szkudlarczyk poruszył sprawę zanieczyszczenia powietrza. Prosił o zastanowienie się 

nad wprowadzeniem pomocy mieszkańcom w związku z wymianą starych urządzeń 

grzewczych na nowsze nie wydzielające tyle dwutlenku węgla. 

Wójt odpowiedział, że wszystkiego na raz gmina nie jest w stanie zrobić, dlatego ustalono 

sobie priorytety w pierwszej kolejności oczyszczalnia ścieków, później usuwanie azbestu . 

Jeżeli chodzi o czyste powietrze jest możliwość dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który ma program Czyste powietrze” i 

będzie on działał przez 10 lat. 

Pan Jan Szkudlarczyk prosił o rozpropagowanie tego programu na zebraniach wiejskich. 

Radny Leszek Kruk zgłosił sprawę dużych dziur na drodze powiatowej w kierunku dworca 

kolejowego w Krzemieniewie. 

Wójt poinformował, że w okresie wiosennym będzie przeprowadzony przegląd wszystkich 

dróg w gminie i w miarę możliwości wszystkie usterki będą likwidowane. 



Radna Henryka Przybylska – poinformowała że droga ze Zbytek do Drobnina jest drogą 

gminną i w pierwszej kolejności powinny tam być usunięte usterki, bo jest tam bardzo 

niebezpiecznie. 

Wójt poinformował zebranych o organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą szkoleniu 

chemizacyjnym, które odbędzie się 13 lutego br. w Sali wiejskiej w Oporówku. 

Wójt zaprosił również panów Sołtysów na naradę, która będzie zorganizowana w dniu 06 

lutego br. w Sali Urzędu Gminy w sprawie realizacji funduszu sołeckiego. 

 

Ad. 17. 

 

Ponieważ porządek obrad Sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady  podziękował 

zebranym za udział w IV sesji i obrady zamknął o godz. 1640.  
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