
Protokół nr VIII / 2019 
z Sesji Rady Gminy Krzemieniewo 

17 czerwca 2019 r. 
 

 

                 Obrady VIII sesji Rady Gminy w Krzemieniewie odbyły się 17 czerwca 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, 

Joannę Nowacką – Zastępcę 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.   Przedstawienie Raportu o stanie gminy Krzemieniewo w roku 2018. 

6. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzemieniewo w roku 2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzemieniewo wotum 

zaufania.(druk nr 52) 

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

- przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018 przez Wójta Gminy, 
- odczytanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018, 
- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018, 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za rok 2018. ( druk nr 

53). 
9. Udzielenie absolutorium. 

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z opinią 
Komisji Rewizyjnej, 
- odczytanie opinii RIO o wniosku  Komisji Rewizyjnej, 
- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego, 
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzemieniewo z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2018r.  ( druk nr 54 ).  



10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za I półrocze , informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego instytucji kultury. (druk nr 55) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2019 r. (druk nr 

56 ). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 

2024 . ( druk nr 57 ).  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia  udziałów w Samorządowym Funduszu 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. ( druk nr 58 ) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego.  ( druk nr 59). 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych oraz oddziałach 

przedszkolnych szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Krzemieniewo. ( druk nr 60) 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

„Nagrody Wójta Gminy Krzemieniewo” dla absolwentów szkół podstawowych, dla których 

Gmina Krzemieniewo jest organem prowadzącym. ( druk nr 61) 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na 

okres powyżej 3 lat. ( grunty sołeckie) ( druk nr 62) 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na 

okres powyżej 3 lat. ( grunty szkolne) (druk nr 63) 

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 VII 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 20 maja 2019 r.  

do 17 czerwca 2019 r. 

- poinformował zebranych, że złożony wniosek w sprawie dofinansowania  budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej Oporowo, Oporówko i Mierzejewo został pozytywnie rozpatrzony  

i Marszałek Województwa Wielkopolskiego ustalił termin podpisania umowy na dzień  

17 lipca br. w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie. 

- pod koniec maja br. otrzymaliśmy środki na budowę strefy aktywności w Pawłowicach, 

- szkoły organizują festyny z okazji „Dnia Dziecka”, 

- dobiegają końca prace związane z poszerzeniem drogi Garzyn Drobnin, realizowane przez 

Powiat, 

09 czerwca br. w Pawłowicach odbyły się zawody sportowo – pożarnicze, w zawodach brało 

udział 18 jednostek, zwyciężyła drużyna z Nowego Belęcina, 

- w ubiegłym tygodniu zakończyła się rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pawłowicach na  

ul. Słonecznej, 

- 15 czerwca br. nad jeziorem w Górznie odbyły się wianki, pogoda nie dopisała i nie cały 

program został zrealizowany, 

- 6 i  7 lipca br. na stadionie w Pawłowicach odbywać się będą imprezy kulturalne w związku 

z obchodami „Dni Gminy Krzemieniewo”. 

 

Ad. 4. 

 

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący poprosił radnych o składanie interpelacji. 

Ponieważ radni interpelacji nie złożyli, przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu 

porządku obrad. 

 

 



Ad. p. 5 

Przewodniczący poprosił Pana Wójta o przedstawienie raportu o stanie gminy Krzemieniewo 
w roku 2018. 

Wójt poinformował wszystkich zebranych, że raport o stanie gminy Krzemieniewo 
przygotowany został po raz pierwszy według stanu na dzień 31.12.2018 r. Zebrane informacje 
od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji, są 
źródłem informacji o stanie naszej gminy. 

Raport został przesłany radnym, oraz opublikowany na stronie www. Krzemieniewo w  BIP 
do publicznej wiadomości mieszkańców gminy. 

W raporcie opisana jest sytuacja gminy w zakresie gospodarki, środowiska, przestrzeni, 
społeczeństwa oraz zarządzania gminą. 

W pierwszej części raportu przedstawiona jest informacja ogólna o powierzchni gminy, 
liczbie mieszkańców, herbie i barwach gminy. 

W drugiej części raportu przedstawione są informacje finansowe m.in. takie jak: 

- udział dochodów własnych gminy w dochodach ogółem. 

- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, 

- opisane jest zadłużenie gminy i z czego ono wynika, 

- szczegółowo opisana jest realizacja budżetu gminy, 

- informacja nt. realizacji funduszu sołeckiego, 

- wieloletnia prognoza finansowa i zmiany, jakie w niej zachodzą w trakcie roku 2018, 

- informacje majątkowe, 

- informacja o sytuacji na rynku pracy, 

- informacje nt. programów funkcjonujących na terenie gminy, tj. Program gospodarki 
niskoemisyjnej, Program rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii, Program 
ochrony zabytków, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

- w końcowej części raportu przedstawiona jest informacja o współpracy z Miastem Leszno  
i Powiatem Leszczyńskim. 

Co roku mieszkańcom gminy przedstawiano szczegółowe dane o budżecie gminy, dochodach 
i wydatkach budżetu gminy, a także o zrealizowanych i planowanych zadania inwestycyjnych 
i realizacji funduszy sołeckich. 

Wójt uważa, że zmiany jakie zachodzą na terenie gminy Krzemieniewo są efektem wytężonej 
pracy, są zauważone i docenione przez mieszkańców naszej gminy. 

Pomimo zadłużenia gminy, które jest niezbędne w związku z realizacją największej 
inwestycji – budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w 6 wsiach naszej gminy, 
wszystkie płatności za wykonane inwestycje zostały uregulowane, a sytuacja finansowa 
gminy na koniec roku jest dobra i stabilna. 



Podsumowując swoją wypowiedź Wójt zwrócił uwagę na fakt, że w roku 2018 udało się 
zrobić bardzo dużo, a w centrum jego starań było zawsze dobro mieszkańców gminy.  

( Raport o stanie  Gminy Krzemieniewo za 2018 r. stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu) 

 

Ad. p. 6. 

Następnie przewodniczący poinformował, że nie wpłynął do niego żaden wniosek od 
mieszkańców w sprawie zabrania głosu w debacie nad raportem . 

Zaprosił do debaty nad raportem o stanie gminy radnych. 

Pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Majchrzak, poinformował, że 
Komisja Rewizyjna spotkała się na swoim posiedzeniu w celu rozpatrzenia raportu o stanie 
gminy Krzemieniewo za 2018 .  

Podsumował, że raport przygotowany jest w sposób bardzo szczegółowy i rzetelny. Jednak 
ma uwagę, aby w przyszłości do raportu wprowadzić informację o ilości podjętych uchwał  
i w jakich sprawach uchwały te były podejmowane. Ponadto zwrócił uwagę, że gdyby raport 
na początku miał spis treści byłby bardziej czytelny. 

Wójt odpowiedział, że raport jest przygotowany po raz pierwszy i przy kolejnym tworzeniu 
dokumentu uwzględnimy te uwagi. 

Następnie głos zabrał Michał Michalski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury  
i Pomocy Społecznej, który poinformował, że jego Komisja również spotkała się w celu 
omówienia raportu o stanie gminy za 2018 r. 

Członkowie komisji pozytywnie ocenili przygotowany raport, jednak podziela uwagi swojego 
przedmówcy w sprawie wprowadzenia informacji o ilości podjętych uchwał i w jakich 
sprawach, oraz umieszczeniu spisu treści w raporcie. 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Henryka Przybylska , zapytała dlaczego  
rosną odpisy na fundusze sołeckie, a maleją dofinansowania z Ministerstwa Finansów. 

Wójt odpowiedział, że wydatki w budżecie państwa są coraz wyższe , chociaż by z tytułu np. 
500+, dlatego w niektórych działach umniejszają dotacje. 

Ponieważ innych głosów w dyskusji nad raportem o stanie gminy nie było, Przewodniczący 
przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad.p.7 

Przewodniczący poprosił Panią Dorotę Andrzejewską – Skarbnik Gminy o odczytanie 
projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzemieniewo wotum zaufania. 

Pani Dorota Andrzejewska projekt wspomnianej uchwały odczytała. 

Następnie przewodniczący zaprosił radnych do dyskusji nad projektem uchwały. 



Do dyskusji nikt się nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący przeprowadził głosowanie 
nad projektem uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych, głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się nie było.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p.8. 

 

Przewodniczący obrad poprosił Panią Skarbnik Dorotę Andrzejewską o przedstawienie 

sprawozdania finansowego za rok 2018. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawozdanie finansowe to bilans: 

- rachunek zysków i strat, 

- zestawienie zmian w funduszach jednostki. 

Dokumenty te były przedmiotem kontroli RIO w Poznaniu, a także zapoznała się z nim 

szczegółowo Komisja Rewizyjna. 

Następnie przedstawiła krótką informację na temat realizacji budżetu w 2018 r. 

Poinformowała, że dochody budżetu gminy zrealizowano kwotą 36.262.769,60 zł, co 

stanowiło 67,39 % planu. 

W roku 2018 Gmina otrzymała 12.055.684 zł subwencji z budżetu państwa. Gmina otrzymała 

również dotację na zadania zlecone w kwocie 9.884.708,14 zł z czego 5.918.815,46 zł to 

dotacja na wypłatę 500+. 

Rok 2018 był pierwszym rokiem wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.  

W ramach tego programu przyznano rodzicom kwotę 300 zł na dziecko, na ten cel z budżetu 

wydano 335 tys. zł. 

W roku 2018 r. gmina otrzymała: 

- zwrot podatku Vat w kwocie 3.723.610 zł 

-środki na program OSA w kwocie 50.000 zł z Ministerstwa Sportu, 

-środki na budowę parku edukacji ekologicznej w kwocie 88.297,40 zł 

- z refundacji wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymaliśmy 92.792 

zł 

- z Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymaliśmy środki na OSP w wysokości 78.000 zł., 

- udział w PIT  w 2018 r. był rekordowy i wynosił -  4.985.753 zł, tj. 106% planu. 

Wydatki budżetu zrealizowano w 73 % tj. kwota 45.683.872,71 zł 

Największe wydatki poniesiono na zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – 

16.015.318,07 zł. 

Udzieliliśmy także pomocy dla Powiatu na remont drogi Garzyn – Drobnin. Pomoc ta 

wyniosła 148.650 zł. 

Z zadań inwestycyjnych roku 2018 do sukcesów należy zaliczyć : 



- budowę ścieżki rowerowej w Bojanicach, za kwotę 550.541 zł 

- sporo wydatków bieżących przeznaczono na przygotowanie Sali sesyjnej, zapewnienie 

transmisji obrad, oraz wypełnienie wymogów RODO. 

Na koniec roku 2018 gmina Krzemieniewo pozostała z zadłużeniem w kwocie 14.742.318,09 

zł.  Od pożyczki zapłaciliśmy odsetki w kwocie 219.026.76 zł. 
W roku 2018 gmina spłaciła 1.000.000 zł. pożyczki. 

Wolne środki wygospodarowane na koniec roku wyniosły 1.863.318,22 zł. 

 

Po przedstawieniu zwięzłej informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 r. , 

Przewodniczący poprosił panią Skarbnik  o odczytanie uchwały Nr SO-0954/24/12/Ln/2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z  wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 

rok 2018  wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami. 

Z przedstawionej uchwały wynikało, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną 
opinię z drobnymi uwagami do przedstawionego sprawozdania. Wskazała, że przedłożone 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. spełnia wymogi określone w przepisach 
ustawy o finansach publicznych 
Opinia RIO stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Po przedstawieniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy w roku 2018 oraz opinii RIO o nim, przewodniczący Rady zaprosił radnych do dyskusji 
nad sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy w 2018 r. 
 
W dyskusji głos zabrali : 
 
- Michał Michalski – przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty  i Pomocy Społecznej 
poinformował, że jego Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 01 kwietnia br. wnikliwie 
analizowała przedstawiony materiał z wykonania budżetu. Pomimo napiętego budżetu  
w związku z realizacją zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej, uważa że budżet był 
prawidłowo i rzetelnie wykonany.   
Członkowie Komisji   pozytywnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.,   
i  będą głosowali za przyjęciem sprawozdania. 
 
- Leszek Kruk – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Gospodarki  
poinformował, że na odbytym posiedzeniu Komisji , po wnikliwej analizie sprawozdania  
z  wykonania budżetu za 2018 r., członkowie przyjęli je z aprobatą i będą głosować na 
dzisiejszej sesji za przyjęciem wspomnianego sprawozdania. 
 
- Piotr Majchrzak -  przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż członkowie tej 
Komisji na swoich trzech posiedzeniach poświęconych na ocenę realizacji budżetu w 2018 r. , 



po wnikliwej analizie sprawozdania z wykonania budżetu gminy , oraz wysłuchaniu wyjaśnień 
ze strony Wójta Gminy i Skarbnika Gminy, pozytywnie przyjęli realizację budżetu za 2018 r.  

Ponieważ nikt z pozostałych radnych nie zgłaszał się do dyskusji w sprawie sprawozdania  
z realizacji budżetu za 2018 r., przewodniczący Rady  poprosił panią Skarbnik o odczytanie 
treści projektu uchwały nr VIII/53/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za rok 2018 . 

Pani Skarbnik odczytała treść powyższej uchwały z której wynika: „ § 1 zatwierdza się 
sprawozdanie finansowe gminy Krzemieniewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy za rok 2018.” 
Po przedstawieniu projektu uchwały przewodniczący przeprowadził głosowanie nad 
uchwałą. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 15 głosami „za” podjęła 
wyżej wymienioną uchwałę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
Niniejsza uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu. 
 
Ad.p.9. 
W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący poprosił pana Piotra Majchrzaka 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Krzemieniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek ten został sporządzony w dniu 10 maja 

2019 r. i skierowany do Rady Gminy Krzemieniewo, a następnie przesłany do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lesznie.  

Treść wniosku odczytał, i stanowi on zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

Następnie oczytał uchwałę nr SO-0955/29/12/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

Uchwała ta stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokółu. 

 
Po odczytaniu w/w uchwały Przewodniczący Rady Mirosław Krysztofiak zwrócił się do 
pani Skarbnik z prośbą o przedstawienie  informacji  o stanie mienia gminnego za rok 2018. 
Pani Skarbnik Gminy Dorota Andrzejewska w swoim wystąpieniu dotyczącym stanu 
mienia komunalnego podała m.in. dane odnośnie prawa własności Gminy do 391,0011  ha 
gruntów na ogólną kwotę 27.058.954,16 zł.  
Oprócz gruntów gminie przysługuje prawo własności do budynków, lokali, pojazdów i innych 
środków trwałych, których łączna wartość wynosi 60.401.453,71 zł.  
Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokółu. 

Następnie Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Krzemieniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.  
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. Nikt nie zgłosił się do dyskusji. 



Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.  
W przeprowadzonym głosowaniu, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, obecnych 
na posiedzeniu, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się również nie było. 
 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady, w imieniu wszystkich radnych, złożył panu Wójtowi gratulacje 
 w związku z udzieleniem mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 
Podziękował za ogrom pracy i trud włożony w rzetelne realizowanie przedsięwzięć gminy.  

Następnie Wójt Gminy Radosław Sobecki wystąpił i przypomniał, że funkcję wójta pełni 
dopiero od listopada 2018 r., tak, że podziękowanie za dobrze wykonany budżet należy się 
również jego poprzednikowi panu Andrzejowi Pietruli,  podziękował radnym za jednogłośne 
udzielenie absolutorium i stwierdził, że na ten fakt złożyło się wiele czynników. 
Wypracowany wynik nie jest tylko jego zasługą ale także wielu innych osób.  

Wójt złożył podziękowania  zespołowi pracowników Urzędu Gminy, a szczególnie pani 
Skarbnik, radnym i  sołtysom,   

Następnie wystąpiła Sekretarz Gminy – pani Longina Szulc, która poinformowała zebranych, 
że kończy swoją pracę zawodową w związku z przejściem na emeryturę. Podziękowała 
Radnym i Sołtysom za wspaniałą współpracę, za to, że na swojej drodze zawodowej spotkała 
bardzo wielu dobrych i życzliwych jej ludzi. 

 

Następnie Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwę w obradach. 

 

 

Ad.p.10. 

 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił panią Skarbnik o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy Krzemieniewo za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego instytucji kultury. 

Pani Skarbnik odczytała treść projektu uchwały. 

Następnie przewodniczący zapytał radnych, czy mają jakieś pytania lub 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 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p. 11. 



W kolejnym punkcie obrad, Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian do 

budżetu gminy Krzemieniewo na 2019 r. 

Poinformowała, że projekt uchwały został przesłany  radnym wraz z zaproszeniem na sesję, 

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 12 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. p.12. 

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

przedstawiła pani Skarbnik. Wyjaśniła że uchwałę tę należy podjąć, aby uzyskać spójność  

z budżetem gminy na 2019 r. W wieloletniej prognozie finansowej gminy dokonuje się zmian 

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich polegających na przesunięciu wartości określonych dla 

zadania pod nazwą „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Mierzejewo, 

Oporówko i Oporowo, gmina Krzemieniewo – poprawa gospodarki ściekowej na terenie 

gminy”. 

Radni nie wnosili pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały, w związku z powyższym 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych radnych. 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie i stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu. 

 
Ad.p.13. 
 
Następnie przewodniczący poprosił panią Skarbnik  o przedstawienie projektu uchwały 
w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 
sp. z o.o.  z siedzibą w Gostyniu. 
Pani Skarbnik poinformowała, że gmina Krzemieniewo posiada 10 udziałów  
w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. 
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych zwrócił się do Wójta Gminy o zwiększenie 
liczby udziałów , uzasadniając to dużą kwotą poręczeń złożonych przez Samorządowy 
Fundusz Poręczeń Kredytowych na rzecz mieszkańców Gminy Krzemieniewo.  
Wobec powyższego przedkłada się Radzie Gminy projekt uchwały.  
Po podjęciu uchwały Gmina Krzemieniewo będzie posiadała 12 udziałów o wartości 
jednostkowej 10.000 zł . 

 



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

przeprowadził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych  radnych.  Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie  i stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.p.14 
 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego przedstawiła pani Dorota Andrzejewska – Skarbnik Gminy. 

Poinformowała, że przyjęcie uchwały nie spowoduje skutków finansowych dla gminy. 

Wypłata dodatku energetycznego jest bowiem zadaniem z zakresu administracji 

rządowej, na który gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. 

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

przeprowadził głosowanie . 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych  radnych.  Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie  i stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p.15. 

 
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach 

publicznych oraz oddziałach przedszkolnych szkół publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Krzemieniewo. 

Wyjaśnił, że z dniem 1 września 2019 r. wejdzie w życie zmiana art. 52 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, która ustala iż 

wysokość opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1,00 

zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. 

Powyżej wskazana nowelizacja porządkuje sposób naliczania opłat wskazując 

jednoznacznie metody ich naliczania, za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 

dziecka w oddziale przedszkolnym.  

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

przeprowadził głosowanie . 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych  radnych.  Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie  i stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu. 

 



Ad.p.16. 

 

Wójt Radosław Sobecki przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania „Nagrody Wójta Gminy Krzemieniewo” dla absolwentów szkół 
podstawowych, dla których Gmina Krzemieniewo jest organem prowadzącym. 

Wójt wyjaśnił, że kompetencja Rady Gminy jest ustanowienie szczegółowych warunków 

przyznawania nagrody dla absolwentów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 

Krzemieniewo oraz tryb postępowania w tych sprawach, określonych w regulaminie 

przyznawania nagrody Wójta. 

Radny Michał Michalski poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 

zajmowała się analizą przygotowanego regulaminu przyznawania Nagrody Wójta. 

Komisja ma jedną uwagę, a mianowicie, regulamin nie przewiduje nagrody radnych dla 

absolwentów.  

Członkowie komisji postanowili zająć się tą sprawą w przyszłym roku szkolnym. 
 

Ponieważ innych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było, 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie . 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych  radnych.  Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie  i stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.p. 17 

 

W kolejnym punkcie porządku obrad Wójt Radosław Sobecki przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat. 

Wyjaśnił, że z 14 sołectw, w których odbyły się zebrania w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie gruntów dotychczas dzierżawionych przez sołtysów, 11 sołectw zgodę taką 

wyraziło. 

Trzy sołectwa tj. Kociugi Belęcin Nowy i Hersztupowo nie wyraziły zgody, ale do tematu 

tego wrócimy na jesień. 

Przedstawiony projekt uchwały dotyczy 11 sołectw, gdzie grunty położone są w 12 

miejscowościach gminy Krzemieniewo, dotychczas dzierżawione były przez sołtysów 

poszczególnych wsi. 31 sierpnia 2019 r. dla wszystkich wymienionych w uchwale działek 

kończy się okres dzierżawy, dlatego zasadne jest przeprowadzenie przetargów na działki  

i wydzierżawienie ich w drodze przetargu nieograniczonego od 01 września 2019. 

 

Ponieważ temat dzierżawy działek był wielokrotnie omawiany na posiedzeniach komisji rady   

uwag i pytań do przedstawionego projektu 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.18 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 

powyżej 3 lat, a dotyczący działek użytkowanych przez nauczycieli, przedstawił Wójt. 

 

Wyjaśnił, że przedstawione w uchwale grunty rolne położone są w miejscowościach 

Krzemieniewo, Drobnin, Górzno, Garzyn, Lubonia i Oporowo dotychczas użytkowane były 

przez nauczycieli ma podstawie kart nauczyciela. W związku ze zmianą zapisów art. 56  

w karcie nauczyciela dotyczącego prawa do działki gruntu szkolnego o pow. Nie większej jak 

025 ha , uchylony on został przez art. 76 pkt 26 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych z dniem 01 stycznia 2018 r.  

W związku z powyższym zasadne jest wydzierżawienie przedmiotowych działek w drodze 

przetargu w celu wyłonienia nowych dzierżawców gruntów. 

Radny Tomasz Adamczak zapytał czy obecne grunty nauczycielskie będą sprzedawane pod 

budownictwo mieszkaniowe . 

Wójt odpowiedział, że nie wszystkie działki mają plan zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie jesteśmy na etapie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy i możemy 

wprowadzić część działek w planie pod budownictwo, jednak nie wszystkie sa tak 

usytuowane aby wydzielić je pod budownictwo. 

Na jesiennej sesji będziemy występować z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawy gruntów. 

 

Radny Michał Michalski zapytał, czy wszystkie umowy będą zawierały zapis o waloryzacji 

stawki za dzierżawę gruntu, 

Wójt odpowiedział, że stawka bezpośrednio wynikała będzie z postepowania przetargowego  

i nie można jej waloryzować. 

Radny Michalski zapytał również kiedy będą ogłoszone przetargi.  

Wójt odpowiedział , że w połowie sierpnia, tak aby od 01 września br. można podpisać nowe 

umowy dzierżawy. 

Ponieważ innych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było, 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie . 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 obecnych  radnych.  Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie  i stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

 



Ad.p.19 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.p.20. 

W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrał Sołtys wsi Bojanice i poinformował, że na 

drodze w Bojanicach po pracach związanych z budową światłowodu powstał garb.  

Wójt odpowiedział , że usterkę tę zgłosimy do właściciela drogi. 

Radna Henryka Przybylska – zgłosiła potrzebę zamontowania lustra na wyjeździe z łąk na 

drogę do Bojanic, tak aby rolnicy mogli bezpiecznie wyjeżdżać. 

Sołtys wsi Bojanice zgłosił również, że nie został jeszcze naprawiony most na łąkach. 

Wójt odpowiedział w sprawie lustra, że zgłosimy problem do Zarządu Dróg Powiatowych,  

a jeżeli chodzi o naprawę mostu, na jutro zaplanowana jest praca przy  naprawie tego mostu. 

Sołtys P.Klupsch,  zgłosił też sprawę w imieniu właściciela  działki nr 349/2, aby tablicę 

informacyjną o ścieżkach rowerowych przesunąć tak, żeby nie kolidowała z wjazdem na jego 

pole. 

Radny Krystian Dutkiewicz , zgłosił problem wysokiej trawy na placach zabaw. 

Wójt odpowiedział, że trawy systematycznie są koszone, miesiąc czerwiec jest takim 

okresem, gdzie rosną one bardzo szybko i pracownicy grupy remontowej przy Urzędzie 

Gminy nie nadążają z koszeniem.  

Rada Katarzyna Wysocka prosiła o uporządkowanie ścieżki rowerowej z Pawłowic do 

Oporówka, chodzi i usunięcie kamieni szutrowych, ponieważ nie można bezpiecznie jeździć 

na wrotkach. 

Wójt odpowiedział, że jest to problem Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. 

Radny Tomasz Adamczak zaproponował, aby na placach zabaw zatrudnić z dwie osoby , 

które dbałyby o utrzymanie czystości  i porządku na tych placach. 

Sołtys wsi Garzyn poruszył następujące problemy: 

- na ul. Kwiatowej 21 wymontowany został kosz uliczny, czy grupa remontowa mogłaby ten 

kosz zamontować przy innej posesji, 

- w sali wiejskiej w Garzynie strażacy stwierdzili, że gaśnice nie mają bieżącej legalizacji. 

Wójt odpowiedział, że legalizacje gaśnic będą robione w najbliższym czasie, jeżeli chodzi  

o koszt, to zostanie on zamontowany przy wskazanej przez Sołtysa  posesji. 

Sołtys wsi Hersztupowo poinformował, że żywopłot przy chodniku wzdłuż drogi nie jest 

przycinany. 

Wójt odpowiedział, że chodnik jest przy drodze krajowej nr 12, i każdy mieszkaniec powinien 

zadbać o odcinek chodnika z którym graniczy, bo trudno jest egzekwować od Krajowego 

Zarządu Dróg i Autostrad, utrzymanie chodnika i żywopłotu. 



Radosław Sobecki – Wójt poinformował, zebranych że 11 czerwca uczestniczył w walnym 

zebraniu członków Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, na którym został 

zmieniony statut, w związku z przystąpieniem gminy Osieczna do Związku. 

Ponadto Wójt poinformował, że wszystko wskazuje na to, że zagospodarowanie odpadów 

będzie dużo droższe, ponieważ rosną opłaty środowiskowe. 

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu, można będzie odpowiedzieć jaka firma będzie się 

zajmowała zagospodarowaniem odpadów i za jaka kwotę. 

Wójt poinformował również, że na 12 czerwca br. była zaplanowana kontrola Wydziału 

Ochrony Środowiska w sprawie nielegalnego wywożenia śmieci w Bojanicach, jednak do 

kontroli nie doszło, ponieważ właściciel wyrobiska żwirowego  nie stawił się na wyznaczone 

miejsce. 

 

Radny Tomasz Adamczak zaprosił wszystkich na dzień 27 czerwca br. do Pawłowic na 

coroczną imprezę organizowaną przez Stowarzyszenie Razem dla Pawłowic, pn. „III Bieg 

Śladami Mielżyńskich”.  

 

Ad. 12. 

Ponieważ porządek obrad Sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady  podziękował 

zebranym za udział w VIII sesji i obrady zamknął o godz. 1705.  
 

 
 
 

Protokółowała: 
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