
Protokół nr IX / 2019  

z  IX sesji Rady Gminy Krzemieniewo 

z dnia 01 sierpnia 2019r. 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Obrady IX sesji Rady Gminy w Krzemieniewie odbyły się 01 sierpnia 2019 r.  

o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzemieniewo. 

 Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Pan Mirosław 

Krysztofiak, który serdecznie powitał obecnych radnych, sołtysów, oraz zaproszonych 

gości: pana Radosława Sobeckiego- Wójta, panią Dorotę Andrzejewską- Skarbnika 

Gminy, panią  Katarzynę Spychaj – Sekretarz Gminy.  (listy obecności stanowią zał. nr 

1 i 2 do protokołu) 

Przewodniczący Rady Mirosław Krysztofiak na podstawie listy obecności 

poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 Radnych  

i stwierdził prawomocność obrad. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni : Mirosław Wasiółka i Piotr Majchrzak 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym. 

4. Interpelacje i zapytania Radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia 

wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (druk nr 64) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. (druk nr 65) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/60/2019 Rady Gminy 

Krzemieniewo z dnia 17 czerwca 2019 r. 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 66) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2019 r. 

(druk nr 67) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2019-2028. (druk 68) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR IV/31/2019 Rady Gminy 

Krzemieniewo z dnia 29 stycznia 2019 r. (druk nr 69) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zamianę gruntów 

stanowiących własność Gminy Krzemieniewo na grunty stanowiące własność 

osoby prawnej.(druk nr 70) 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

13. Wolne głosy i komunikaty. 

14. Zakończenie sesji. 

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

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

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Przewodniczący poinformował radnych, że projekt protokołu z VIII sesji Rady 

Gminy Krzemieniewo został przesłany wszystkim radnym na skrzynki poczty 

elektronicznej oraz był udostępniony w sekretariacie biura rady Pani B. Stróżyńskiej. 

Zapytał radnych, czy mają jakieś uwagi do przedłożonego projektu protokołu.  

Ponieważ uwag nie wniesiono, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem protokołu.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 13 obecnych radnych. 

Za przyjęciem protokołu głosowało – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 



Ad.3 Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym. 

Wójt - Radosław Sobecki na początku powitał wszystkich zgromadzonych  

oraz przeprosił za, formę i termin sesji, jednakże była ona konieczna z uwagi  

na potrzebę zaangażowania, wysokiej kwoty, którą Gmina otrzymała z refundacji. 

W dalszej części Wójt wspomniał o tym, iż byłą Panią Sekretarz – Longinę 

Szulc zastąpiła Pani Katarzyna Spychaj oraz poinformował, że od 1.08.2019 roku 

utworzono nowe stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Komisji, które przyjęła Ewelina 

Jurij, w związku z czym poinstruował Radnych oraz sołtysów, by Ci kierowali wszelkie 

informacje czy potrzeby właśnie do niej.  

Wójt- Radosław Sobecki złożył sprawozdanie z okresu międzysesyjnego  

tj. od 26 czerwca do 31 lipca 2019 roku: 

- 22 czerwca tego roku, odbyły się Spławikowe Zawody Wędkarskie, 

- 22 czerwca tego roku, odbyły się obchody 50-lecia powstania Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Oporówku, 

- 23 czerwca tego roku, Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krzemieniewie, 

świętowało Dzień Matki, Dzień Ojca oraz rozpoczęcie wakacji,  

- 29 czerwca tego roku, został zorganizowany „III Pawłowicki Bieg Śladami 

Mielżyńskich”, 

- w dniach 28-30 czerwca tego roku, na konińskich kortach po raz piętnasty spotkali 

się samorządowcy, aby rozegrać Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym. 

Gminę Krzemieniewo po raz drugi reprezentował pan Bogdan Latanowicz  

z Krzemieniewa. W kategorii wiekowej 51-60 lat, zdobył III miejsce. 

- 3 lipca tego roku, zostały podpisane umowy z wykonawcami, którzy będą 

realizować zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej.  

Planowane rozpoczęcie zadania przypada na wrzesień tego roku w Oporowie  

i Oporówku, natomiast w Mierzejewie przypadać będzie na rok następny.  

Termin realizacji przypada na koniec listopada 2020 roku, 



Wójt dodał, że przetarg przebiegł bardzo korzystnie, ponieważ  państwo radni,  

zatwierdzili uchwałę w bardzo odpowiednim czasie, oraz dlatego, że inwestycja 

została podzielona na trzy części. 

- 6 i 7 lipca tego roku, odbyły się Dni Gminy Krzemieniewo w Pawłowicach, 

- 14 lipca tego roku, swoje 25-lecie obchodził Klub Piast-Belęcin, otrzymali oni 

awans do klasy okręgowej, 

- 15 lipca tego roku, w Bojanicach odbyło się spotkanie Klubu Rencistów Emerytów 

i Inwalidów z Garzyna,  

- 17 lipca tego roku, wpłynęła na konto urzędu kwota 9,7 miliona złotych refundacji 

poniesionych kosztów w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej  

w sześciu miejscowościach Gminy Krzemieniewo, oraz budowy oczyszczalni  

w Lubonii, 

- 17 lipca tego roku, została podpisana umowa, gwarantująca Gminie pozyskanie 

dużej kwoty, bo ponad 3 milionów złotych na rozbudowę sieci kanalizacyjnej  

w trzech miejscowościach, tj. Mierzejewo, Oporowo i Oporówko, 

- 22 lipca tego roku, otwarcie galerii obrazów Pani Anny Radajewskiej, 

- w Bojanicach zostały przeprowadzone prace nad ciągiem pieszo-rowerowym, 

który ze względu na połączenie z przystankiem autobusowym ma poprawić 

bezpieczeństwo mieszkańców, 

- 28 lipca tego roku, odbyły się wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej, w naszej gminie zgłosiło się dwóch kandydatów – Michał Chwaliszewki 

z Nowego Belęcina oraz Pan Łukasz Roszkiewicz z Belęcina, którzy bez wyborów  

automatycznie zostali członkami Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

- 30 lipca tego roku, odbyło się I spotkanie Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej, na której dokonano wyboru władz,  wybrano Pana Chwaliszewskiego 

jako delegata na walne zebranie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 

- 30 lipca tego roku, zaczął się remont drogi nr 12 na odcinku Krzemieniewo-

Gostyń . 

Wójt zakończył swoje sprawozdanie międzysesyjne. 



 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady stwierdził, iż nie zostały mu 

przedłożone interpelacje i zapytania, w związku z czym przeszedł do  kolejnego punktu 

obrad . 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia 

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Przewodniczący obrad poprosił Pana Wójta Radosława Sobeckiego  

o przedstawienie uchwały dotyczącej uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia 

wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  

Pan Wójt Radosław Sobecki, przypomniał, że Rada Gminy na poprzedniej sesji 

podjęła uchwałę w sprawie przyznania dodatku energetycznego , w związku z czym 

wnosi o uchylenie Uchwały nr VII/59/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku, 

bowiem zapis w paragrafie trzecim w/w uchwały stanowił, iż uchwała ta ma  

wejść w życie z dniem jej podjęcia, który był błędny, gdyż jest to prawo miejscowe  

i zapis ten powinien brzmieć następująco :” Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.  

Wójt odczytał projekt uchwały. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały, 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 13 obecnych radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 01 sierpnia 2019 roku  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3  

do niniejszego protokołu. 

 

 

 



Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego. 

Pan Wójt Radosław Sobecki odczytał nowy projekt uchwały, tj.  

Uchwała nr IX/65/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  

Biorąc pod uwagę brak pytań oraz uwag, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 13 obecnych radnych. 

Za przyjęciem  uchwały głosowało – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 Uchwała nr IX/65/2019 z dnia 1 sierpnia2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru 

wniosku w wypłatę dodatku energetycznego, została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/60/2019 Rady Gminy 

Krzemieniewo z dnia 17 czerwca 2019r. 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 którego organem prowadzącym jest Gmina Krzemieniewo. 

 Wójt przedstawił projekt uchwały nr IX/66/2019 w sprawie zmiany uchwały  

nr VIII/60/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 czerwca 2019 r. 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, która ma za zadanie uchylić paragraf 2 uchwały  

nr VIII/60/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 czerwca 2019r. . 

Z powodu braku uwag i zapytań ze strony radnych,  Przewodniczący poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 13 obecnych radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 



Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 1 sierpnia 2019 r.  

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 którego organem prowadzącym 

jest Gmina Krzemieniewo. została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo  

na 2019r. .  

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały Nr IX/67/2019 Rady Gminy 

Krzemieniewo z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Krzemieniewo na 2019 rok, gdzie zostały przez Panią Skarbnik omówione 

poszczególne punkty proponowanych zmian (załącznik nr 6; dokument: Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Krzemieniewo na 2019 r.) 

Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie.  

Następnie wywiązała się dyskusja. 

Radny Michał Michalski poprosił o rozwinięcie tematu, dotyczącego odszkodowania 

za budowę sieci kanalizacyjnej do działki w Pawłowicach opiewającą na 5000 zł.  

Wójt odpowiada, że wynika to z tego, że jeden z mieszkańców Pawłowic mieszkający 

przy ulicy Leszczyńskiej wybudował na własny koszt przyłącze do sieci kanalizacyjnej, 

a że przepisy stanowią, iż Gmina jest odpowiedzialna za wybudowanie przyłącza  

do pierwszej studni, stąd to odszkodowanie, natomiast jest to szacunkowa cena, gdyż  

w pierwszej kolejności, muszą zostać przedłożone odpowiednie dokumenty 

potwierdzające budowę oraz poniesiony koszt.  

Radny Michał Michalski zapytał, skąd wyniknęła owa sytuacja. 

Wójt argumentował to tym, iż mieszkaniec Pawłowic zgłosił się do Gminy o zwrot 

poniesionych wydatków, po budowie przyłącza.  



Radny Michał Michalski nawiązując do podziałów geodezyjnych gruntów gminnych 

przy ulicy Leszczyńskiej zapytał czy Wójt, jako Urząd zgłosił się do osób, 

posiadających sąsiednie grunty, czy Ci też nie byliby zainteresowani. 

Wójt poinformował Radnego, iż w kwestii podziału oczekują na ofertę geodetów. 

Kontynuując, dodał, iż, Gmina nie zakłada, że będzie te grunty od mieszkańców 

przejmować, gdyż posiada wystarczającą ilość swoich gruntów, które należy 

wykorzystać.  

Radny Krystian Dutkiewicz zapytał Wójta o to, czy przedstawione koszty wystarczą 

na podziały tych działek. 

Wójt odpowiedział „W tym temacie będziemy podejmować uchwałę, w kwestii 

zamiany i oczywiście, te podziały geodezyjne, to również koszt, w związku z czym  

te pieniądze mają być przeznaczone również na dokonanie podziału tego gruntu.” 

Radny Michał Michalski, zapytał, dlaczego przepompownia w Garzynie nie została 

ujęta w planach, czy przetargu podczas budowy sieci. 

Wójt, odpowiedział, że sytuacja wyniknęła z błędu projektanta, który nie dokonał  

spisów wszystkich spadków. 

Radny Michał Michalski w związku z otrzymaną odpowiedzią, zapytał czy Gmina  

w ramach zaistniałej sytuacji, wystąpi o odszkodowanie. 

Wójt odpowiedział, że jeżeli nie będzie żadnych przeciwskazań ze strony prawnej  

to skorzystają z możliwości wystąpienia o odszkodowanie.  

Radny Michał Michalski zadał następujące pytania, nawiązując do adaptacji 

pomieszczeń szkoły w Oporówku na żłobek: 

- Czy kwota 100 tysięcy złotych, którą planuje się zaangażować do adaptacji 

pomieszczeń szkoły w Oporówku wystarczy, by dostosować je do obowiązujących 

standardów żłobka, które w jego opinii są wymagające. 

- Czy w związku z adaptacją pomieszczeń na żłobek, szkoła nie ucierpi.  

- Jak dużo pracy wymaga budynek. 

- Czy uda się połączyć szkołę ze żłobkiem. 

- Jaką ilość dzieci planują przyjąć. 



Radna Henryka Przybylska w trakcie zapytała Wójta, czy jest w związku z tym 

projektem, jakieś zewnętrzne dofinansowanie. 

Radny Marcin Kmieć zapytał, czy gmina nie brała  pod uwagę innej lokalizacji.  

Wójt zaczynając od końca odpowiedział, że jeżeli chodzi o lokalizację to w zamyśle 

było Krzemieniewo, Pawłowice albo Garzyn, ze względu na dużą ilość mieszkańców, 

jednakże brak pomieszczeń, które można by wykorzystać w tych miejscowościach 

zaważył na decyzji o żłobku w Oporówku, bowiem według obowiązujących przepisów 

żłobek musi znajdować się na parterze. 

 Kontynuując dodał, iż sam był postawiony przed dylematem lokalizacji, jednakże 

uważa, że chęć rodziców, którzy planują podjąć pracę, dojazd do Oporówka nie 

powinien  stanowić problemu. Dodatkowo budynek prezentuje się bardzo dobrze  

i wykorzystanie  pomieszczeń budynku pod adaptację na żłobek jest dla niego  

alternatywą.  

Wójt nie zakłada likwidacji oddziału szkolnego. Pomieszczenia przedszkolne,  

które znajdują się w budynku mają być właśnie przeznaczone na żłobek. 

W części szkolnej również planuje się przeprowadzenie remontu, np. na salę 

gimnastyczną. 

Kwota zaproponowana przez Panią Skarbnik nie jest kwotą wystarczającą, w związku  

z czym Gmina planuje przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie do programu 

rządowego, gdzie są duże szanse na jego otrzymanie. Otrzymane dofinansowanie 

obejmuje przystosowanie pomieszczeń jak i jego utrzymanie  przez okres dwóch lat.  

Radna Henryka Przybylska zapytała, czy owe dofinansowanie obejmuje budowę, 

czy dostosowanie pomieszczeń. 

Wójt odpowiedział, że na budowę też, aczkolwiek uważa, że koszty w takim przypadku 

są niewspółmierne, bowiem mniejszym kosztem będzie dostosowanie pomieszczeń, 

które są do wykorzystania niż postawienie nowego budynku. Dofinansowanie  

w przypadku naszej gminy może wynieść 600- 800 tysięcy złotych, które jest również 

na utrzymanie żłobka przez okres dwóch lat, a tylko 20 % tej kwoty można przeznaczyć 

na dostosowanie pomieszczeń, dlatego też Gmina wystąpiła z prośbą o przeznaczenie 

tych 100 tysięcy złotych na cel powstania żłobka. 



Założenia są takie, że oddziały przedszkolne, które już są to pozostaną, zerówka  

I, IIi III klasa również, z tym, że klasy II w tym roku nie ma. Żłobek będzie osobną 

placówką.  

Radny Roman Długi zapytał, czy w przyszłości będzie można rozbudować placówkę.  

Wójt odpowiedział, że zakładają przyjąć 20 dzieci, ale jeżeli będzie potrzeba 

rozbudowy to będą to rozważać. 

Radny Marcin Kmieć zapytał, czy jest zgłaszane zainteresowanie ze strony rodziców. 

Wójt odpowiedział, że tak.   

Radny Roman Długi zapytał o termin, w którym żłobek zostanie uruchomiony. 

Wójt odpowiedział, że wszystko zależy od tego czy Gmina otrzyma dofinansowanie,  

w przypadku odmowy dofinansowania, projekt nie zostanie zrealizowany z własnych 

środków.  

Radny Krystian Dutkiewicz opowiedział o sytuacji, która miała miejsce za kadencji 

poprzedniego Wójta, Pana Andrzeja Pietruli, mianowicie chodziło o powstanie żłóbka. 

Sytuacja miała się następująco: Do ówczesnego Wójta Pana Andrzeja Pietruli zgłosiło 

się małżeństwo, z gotowym projektem na powstanie żłóbka w gminie Krzemieniewo 

oraz z gotowym wnioskiem na dofinansowanie opiewającym na 2 mln. złotych.  

Jednakże w tamtym czasie nie było zainteresowania ideą powstania żłobka, w związku  

z czym ówczesny Wójt odrzucił pomysł małżeństwa, argumentując tym, że Gmina nie 

posiada żadnych wolnych gruntów, które mogłaby przeznaczyć na budowę takiej 

placówki. Jednakże para była innego zdania, twierdząc, że była wtedy do wykorzystania 

spora strefa przemysłowa. W związku z powyższym Radny Dutkiewicz, ma mieszane 

uczucia w związku z tym co proponuje Gmina, w sprawie powstania żłobka. 

Wójt Radosław Sobecki, stwierdził, iż nie chciałby się do tego ustosunkowywać, 

gdyż sytuacja nie jest mu znana, aczkolwiek uważa, że odmowa mogła wynikać z tego, 

że Gmina przygotowywała się do dużego projektu jakim jest budowa sieci 

kanalizacyjnej.  

Radny Michał Michalski zapytał, czy program rządowy określa maksymalną kwotę 

dofinansowania, którą może otrzymać Gmina. 

Wójt odpowiedział, że jest to kwota 30 tysięcy złotych na dziecko. 



Sekretarz – Pani Katarzyna Spychaj, omówiła dwa programy, do których Gmina 

może przystąpić mianowicie program rządowy MALUCH, gdzie kwota dofinansowana 

opiewa na 30 tysięcy złotych na dziecko oraz unijny program WRPO (Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny), gdzie kwota jest wyższa, bo 40 tysięcy złotych na 

dziecko, jednakże każdy z nich stawia różne warunki utrzymania.  

Gmina planuje przystąpić do WRPO, gdyż jest korzystniejszym i bezpieczniejszym 

programem. 

Radny Krystian Dutkiewicz zapytał, co w przypadku, jeżeli zgłosi się większa ilość 

rodziców, i liczba dzieci będzie większa niż 20. 

Pan Wójt odpowiedział, że trzeba będzie stworzyć kryteria wyboru, dodatkowo żłobek 

będzie odpłatny ze strony rodziców, tak więc po otrzymaniu dofinansowania,  

Gmina podejdzie do projektu i wtedy zapadną decyzje.  

Radny Tomasz Adamczak, zapytał, czy jest możliwość przystąpienia do obu 

programów.  

Sekretarz oznajmiła, iż możliwość jest, aczkolwiek realizacja terminów jest 

problemem, ponieważ te mocno od siebie odbiegają, dodatkowo korzyści płynące  

z projektów są różne, tak więc też mają wpływ na dokonanie wyboru. 

Radny Tomasz Adamczak  zapytał, czy jeżeli w przypadku otrzymania dofinasowania 

okaże się, że liczba dzieci do przyjęcia będzie większa niż 20, to będzie można 

ponownie skorzystać ze złożenia wniosku na dofinansowanie, i czy będzie można 

przyjąć te dzieci w Oporówku. 

Sekretarz Katarzyna Spychaj odpowiedziała, że wpływ na to ma, po pierwsze 

trwałość projektu, a po drugie warunki lokalowe muszą spełniać odpowiednie 

wymagania, co oznacza, że nie będziemy mogli przyjąć więcej niż 20 dzieci. Natomiast 

jeżeli Gmina zdecyduje się na otwarcie kolejnego oddziału, to można wystąpić  

z wnioskiem na dofinansowanie, natomiast lokalizacja ulegnie zmianie. 

Radny Michał Michalski zapytał o koszt projektu. 

Wójt odpowiedział, że przygotowany kosztorys opiewa na kwotę  180 tys. złotych  

ze względu na dodatkowe prace związane z remontem budynku.  

Radny Tomasz Adamczak zapytał, czy są szanse, że żłobek ruszy w 2020 roku. 



Wójt odpowiedział, że musi najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. Zakłada się,  

że placówka będzie czynna w godzinach od 7-17.  

Radny Michał Michalski dodał, iż uważa, że lokalizacja nie jest słuszna, gdyż w jego 

opinii lepszym rozwiązaniem są miejscowości: Garzyn, Pawłowice i Krzemieniewo. 

Najbardziej Garzyn, który znajduje się przy drodze krajowej nr 12. 

Wójt odpowiedział, iż kwestia lokalizacji była długo omawiana, i uważa, że w kwestii 

logistycznej, to każda opcja wiązać się będzie z dojazdem, i niestety w każdym 

przypadku znajdzie się poszkodowany, dodatkowym argumentem, jest również fakt,  

że rodzice na dzień dzisiejszy decydują się nawet na dowóz swoich pociech do Leszna. 

Radna Katarzyna Wysocka, również uważa, że lokalizacja nie jest trafiona.  

Zapytała również, co w przypadku, jeżeli rodzice będą jednak chcieli dowozić swoje 

dzieci do Leszna ze względu na lepszy dojazd, i tych dzieci w żłobku nie będzie,  

to budynek będzie stać pusty ?  

Radny Michał Michalski dodał, iż Gmina nie zrobiła większego rozeznania w kwestii 

zapotrzebowania na ten projekt.  

Wójt zgodził się z poprzednikami w kwestii przeprowadzenia wywiadu wśród 

mieszkańców, aczkolwiek zapytania w sprawie powstania żłobka, ze strony rodziców 

są.  

Projekt zakłada utrzymanie żłobka przez dwa lata, aczkolwiek liczba dzieci może być 

mniejsza niż 20. W przypadku, w którym po dwóch latach nie będzie zainteresowanych 

rodziców, którzy chcieliby umieścić swoje pociechy w żłobku, pomieszczenia zostają, 

i będzie z nich można korzystać. Wójt twierdzi, iż Gmina z tego tytułu na pewno zyska  

a nie straci. 

Radny Marcin Kmieć zmieniając temat ,zapytał o zwiększenie wydatków na 

modernizację oświetlenia, która wynosi 175 tysięcy złotych, czy ta kwota starczy na 

wymianę całego oświetlenia w Gminie, czy tylko wybrane obiekty. 

Wójt odpowiedział, że zaplanowane 175 tys. złotych, przeznacza się na wymianę 

wszystkich opraw rtęciowych, na oprawy typu LED, gdyż wymiana ta zaowocuje 

oszczędnościami w przyszłości, dodatkowo uważa, że warto inwestować w projekty, 

które w przyszłości przyniosą korzyści w postaci oszczędności.  



Radny Tomasz Adamczak powracając do tematu żłobka zapytał, czy uchwałę 

dotyczącą żłóbka, a konkretnie jego lokalizacji, trzeba podjąć na dzisiejszej sesji, czy 

jest możliwość debaty. 

 Wójt podkreślił po raz kolejny, że warto korzystać z obiektów, które są dostępne  

i wymagają jedynie remontu. Na chwilę obecną jedynym dostępnym miejscem, jest 

szkoła w Oporówku, więc dalsze debaty nie są potrzebne. 

Radny Tomasz Adamczak poruszył kwestię termomodernizacji budynków 

oświatowych. Zapytał , czy Gmina w związku z zaproponowaną kwotą pond 900 

tysięcy złotych, przeznaczoną na termomodernizację budynków oświatowych- szkoły 

podstawowe, może sprecyzować o, które budynki chodzi. 

 Wójt wyjaśnił, że celowo zostały wpisane szkoły podstawowe, ponieważ każdy  

z budynków wymaga innego zaangażowania środków. W pierwszej kolejności planuje 

się docieplenie szkoły w Drobnienie, gdzie również jest potrzeba przełożenia dachu. 

Jednakże w kontekście termomodernizacji zostaną przeprowadzone prace w tych 

placówkach, które wymagają najwięcej uwagi.  Na chwilę obecną Wójt nie może 

określić jakie to budynki i jakie zmiany w nich zajdą, gdyż wszystko realizowane 

będzie w ramach posiadanych zasobów pieniężnych. Zaproponowany projekt ma za 

zadanie polepszyć standardy placówek, ale również przynieść korzyści w postaci 

oszczędności. 

Radny Tomasz Adamczak poruszył kwestię kosztów energii elektrycznej Gminy. 

Zapytał Wójta,  czy Gmina wie, o ile wzrosną owe wydatki, oraz czy Gmina wystąpiła z 

nowym wnioskiem na sprzedaż energii elektrycznej . 

Wójt odpowiedział, że Gmina jako samorząd nie złożyła wniosku, gdyż ma podpisaną 

umowę do końca grudnia 2019 roku,  w związku z którą obowiązuje ich stała cena. 

Wójt zapewnia, że sytuacja była na bieżąco monitorowana. Urząd przystąpi do nowego 

przetargu w miesiącu - wrześniu, tego roku. 

Radny Tomasz Adamczak poruszył temat płatności za wywóz nieczystości z sal 

wiejskich i grillowisk, pytając czy wzrosną koszty związane z wywozem nieczystości 

oraz czy jest obowiązek segregacji. 

 



Wójt odpowiedział, że na ten moment obowiązują obecne stawki, jednakże KZGRL 

przygotowuje się do nowego przetargu w związku z czym stawki od przyszłego roku 

mogą być większe. Obecnie obowiązku segregacji nie ma, a czy od przyszłego roku 

będzie, to Wójt nie może odpowiedzieć.  

W związku z brakiem innych pytań Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały  

Nr IX/67/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo  

na rok 2019.  

Uwag nie wniesiono, tak więc Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 13 obecnych radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 4. 

Uchwałę Nr IX/67/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Krzemieniewo na rok 2019. przyjęto większością głosów i stanowi ona  

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

O godzinie 1410 Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę. 

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej  

na lata 2019-2028.  

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, prosząc Panią Skarbnik o przeczytanie 

projektu uchwały Nr IX/68/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2019-2028.  

Ponieważ uwag nie wniesiono Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 13 obecnych Radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Uchwałę Nr IX/67/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 1 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmian budżetu Gminy Krzemieniewo na 2019 rok, przyjęto jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 



 

 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy 

Krzemieniewo z dnia 28 stycznia 2019 r. 

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu obrad jakim jest podjęcie uchwały  

Nr IX/69/2019w sprawie uchylenia uchwały NR IV/31/2019 Rady Gminy 

Krzemieniewo z dnia 28 stycznia 2019 r., której projekt odczytała Pani Skarbnik. 

Ponieważ pytań i uwag nie wniesiono, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 13 obecnych radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Uchwała Nr IX/69/2019w sprawie uchylenia uchwały NR IV/31/2019 Rady Gminy 

Krzemieniewo z dnia 28 stycznia 2019 r została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów 

stanowiących własność Gminy Krzemieniewo na grunty stanowiące własność 

osoby prawnej. 

Kontynuując obrady, Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Wójta, Panią Joannę 

Nowacką, o odczytanie projektu uchwały Nr IX/70/2019 w sprawie: wyrażenia zgody 

na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Krzemieniewo na grunty 

stanowiące własność osoby prawnej. 

Projekt uchwały został odczytany. 

Radny Krystian Dutkiewicz zapytał, gdzie formalnie znajduje się omawiana działka  

w Garzynie tj. działka 242/2.  

Pani Joanna Nowacka odpowiedziała, iż działka znajduje się przy ul. Ogrodowej,  

na jej terenie znajduje się drewniany budynek.  



Radny Krystian Dutkiewicz zapytał czy ta działa jest gruntem należącym do OHZ. 

Pani Joanna Nowacka odpowiedziała, że tak. 

Radny Marcin Kmieć zapytał, co z działką obok domu kultury, czy ona nie będzie 

własnością Gminy?   

Pani Joanna Nowacka odpowiedziała, że działka ta będzie należeć do Gminy, 

aczkolwiek nie ma jeszcze zrobionego podziału geodezyjnego. Jednakże, etap pierwszy, 

czyli rozmowa z osobą zainteresowaną zamianą jest już zakończona. 

Radny Krystian Dutkiewicz „Co będzie się działo z działką w Garzynie? Czy 

przejdzie ona tak jakby pod władanie szkoły podstawowej?”, 

Pani Joanna Nowacka udzieliła odpowiedzi :  „Nie, będzie to własność Gminy”.  

Radny Marcin Kmieć: „Co z drogami w Brylewie?”. 

Wójt: „Są to drogi, których Gmina obecnie nie wykorzystuje. Jest to droga z tyłu jak 

jedziemy w kierunku Łęki po prawej stronie, gdzie wjeżdżamy za gospodarstwem i tam 

ona z tyłu prowadzi najprawdopodobniej do parku. Czy do budynków bezpośrednio, 

to nie wiem. Droga ta jest niewykorzystywana, lecz z tego co wiem są tam plany 

inwestycyjne ze strony OHZ, dlatego wystąpili oni o przyjęcie tych dróg” 

Radny Michał Michalski zapytał o plany dotyczące działki w Garzynie. 

Wójt odpowiedział, że ze względu na małą przestrzeń do parkowania samochodów, 

przestrzeń tę można wykorzystać na budowę parkingu.  

Po wypowiedzi Pana Wójta dalszych pytań i uwag nie było, tak więc Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 13 obecnych radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntów 

stanowiących własność Gminy Krzemieniewo na grunty stanowiące własność 

osoby prawnej,  została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 



Ad. 12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

W związku z brakiem zapytań i interpelacji, Przewodniczący przeszedł do kolejnego 

punktu. 

 

Ad. 13 Wolne głosy i komunikaty. 

Przewodniczący zaprosił wszystkich zgromadzonych, do dyskusji i podania 

komunikatów.  

Radny Michał Michalski zapytał: „Jak wygląda kwestia wodociągowania wsi 

Bojanice„  

Wójt: „Mamy przygotowaną dokumentację przetargową. Jutro najpóźniej początek 

przyszłego tygodnia ogłosimy przetarg na budowę sieci wodociągowej w kierunku 

Bojanic” 

Radny Michał Michalski  ”czy inwestycja ta będzie obejmować również 

doprowadzenie wody go grillowiska?”   

Wójt: „Na ten moment dokumentacja tego nie zakłada, jest to budowa sieci 

bezpośrednio z miejscowości Belęcin w kierunku Bojanic i wpięcie się w istniejącą 

sieć, nie jest możliwe.„  

Radny Michał Michalski” Czyli nie planujecie podpięcia pod grillowisko?”  

Wójt: „Zobaczymy jak to wyjdzie w postępowaniu przetargowym, póki co 

dokumentacja zakłada wspomniany przeze mnie odcinek”  

Sołtys Przemysława Klupsch zwrócił się z prośbą o pomalowanie pasów przejścia dla 

pieszych oraz odpowiednie oznakowanie na drodze powiatowej prowadzącej  

do przystanku autobusowego, oraz o postawienie lampy od strony Krzywinia  

na wzniesieniu, by zasygnalizować, wspomniane wcześniej przejście pieszych.  

Wójt odpowiedział, że zgłoszą problem do właściciela drogi, czyli do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Lesznie 

Sołtys Przemysław Klupsch: „Czy kwota przeznaczona na wymianę oświetlenia 

wystarczy na wszystkie lampy czy tylko na wybrane?” 



Wójt: „Lamp rtęciowych jest jeszcze około 180, w zeszłym roku wymiana jednej 

oprawy stanowiła koszt 1000 złotych. Do wykorzystania mamy przeznaczoną kwotę 

175 tysięcy  i mam nadzieję, że ta kwota wystarczy na wymianę wszystkich lamp 

rtęciowych, ale to będziemy wiedzieć po przedstawieniu oferty.” 

Dalszych komunikatów i uwag nie wniesiono.  

 

Ad. 14.  Zakończenie sesji. 

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Mirosław Krysztofiak 

podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady IX sesji Rady Gminy 

Krzemieniewo o godz. 14 45. 
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