
PROTOKÓŁ  

KOMISJI ŁĄCZONEJ 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

Z DNIA 20 SIERPNIA 2019 R.  

 

Dnia 20 sierpnia 2019 r., o godzinie 1110 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy 

Krzemieniewo odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Krzemieniewo  

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w I półroczu 2019 r. 

Komisji Przewodniczył Pan Piotr Majchrzak, który zaproponował następujący porządek 

obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Informacja Pani Kierownik GOPS-u, na temat przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzemieniewo na lata  

2019-2029. 

4. Omówienie przez Panią Skarbnik przebiegu wykonania budżetu. 

5. Omówienie proponowanego porządku najbliższej sesji. 

6. Wolne głosy i komunikaty. 

7. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1 Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Majchrzak, powitał gości oraz radnych na 

wspólnym posiedzeniu Komisji tym samym otworzył posiedzenie komisji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Wójt – Radosław Sobecki 

- Skarbnik – Dorota Andrzejewska 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Magdalena Nawrot – Mitręga. 

- Protokolantka – Ewelina Jurij 



Ad.2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu  

z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Ponieważ uwag nie wniesiono, protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został 

przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3. Informacja Pani Kierownik GOPS-u, na temat przyjęcia projektu  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzemieniewo  

na lata 2019-2029 

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie Magdalena 

Nawrot-Mitręga, przedstawiła projekt uchwały dotyczący Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Krzemieniewo na lata 2019-2029. 

Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzemieniewo na 

lata 2019-2029 , który stanowić będzie załącznik do uchwały, został przesłany wszystkim 

radnym, do zapoznania się. 

Pani Kierownik GOPS-u wytłumaczyła, iż strategia opracowana jest na 10 lat  

ze względów ekonomicznych (koszt opracowania strategii), ale też z uwagi na fakt,  

iż nie ma potrzeby opracowywania jej na krótszy okres, skoro jej założenia i cele  

w każdym roku praktycznie się powtarzają. Należy po prostu wyczerpująco realizować 

założenia strategii bez potrzeby opracowywania jej na nowo z krótszymi okresami 

czasowymi (np. na 4 lata). 

Radny Piotr Majchrzak zapytał czy wprowadzenie ewentualnych zmian będzie wiązało 

się z podjęciem nowej uchwały. 

Pani Magdalena Nawrot – Mitręga odpowiedziała, że jeżeli zajdzie taka potrzeba,  

to wtedy będą rozważać kroki do wprowadzania zmian. 

Wójt – Radosław Sobecki dodał, że dzięki temu, iż strategia uchwalona będzie na okres 

10 lat, pozwoli na oszczędności. 

Po zakończeniu dyskusji Pani Kierownik GOPS-u opuściła posiedzenie. 

Ponieważ uwag nie wniesiono, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Majchrzak 

przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia. 



Ad.4. Omówienie przez Panią Skarbnik przebiegu wykonania budżetu. 

W tym punkcie obrad Pani Skarbnik - Dorota Andrzejewska po krótce omówiła punkty 

wykonania budżetu, które stanowią załącznik nr 1, do Zarządzenia Nr 0050/30/2019 

Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 sierpnia 2019 roku. Dodała również, że uważa,  

iż wykonanie budżetu jest bardzo satysfakcjonujące. W trakcie omawiania przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo i Wieloletniej Prognozy Finansowej przez 

Panią Skarbnik, zostały zadane pytania i zostały udzielone odpowiedzi. 

Radny Tomasz Adamczak zapytał czy mieszkańcy gminy, płacą terminowo  

za wystawione faktury z tytułu odprowadzania ścieków. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że ku jej zaskoczeniu mieszkańcy wywiązują się  

z płatności terminowo, wręcz domagają się wystawiania w/w faktur. Zdarza się jednak, 

że są opóźnienia, z różnych powodów, jednak są one bardzo szybko regulowane. 

Radny Roman Długi zapytał czy wszyscy mieszkańcy są już podłączeni do kanalizacji. 

Wójt odpowiedział, że prowadzona jest weryfikacja w tym kierunku. W niektórych 

miejscowościach są jeszcze osoby, które się nie podłączyły. Mieszkańcy, którzy nie 

podłączą się do kanalizacji, karani będą mandatami, które wystawiać będzie policja.  

Radny Michał Michalski zapytał, co z wodociągowaniem we wsi Bojanice. 

Wójt odpowiedział, że inwestycja realizowana będzie w całości. Póki co zgłosiło się  

6 firm, które przedstawiły swoją ofertę, i oferty wahają się w kwotach od 193 tysięcy  

do 452 tysięcy złotych. 

Radny Roman Długi zapytał z czego wynika taka różnica cenowa. 

Wójt odpowiedział, że muszą przeanalizować wszystkie dokumenty, na podstawie 

których będzie można stwierdzić, że wycena jest za niska lub za wysoka. Dodał również, 

że trwają prace komisji przetargowej w kwestii weryfikacji dokumentów. 

Radny Piotr Majchrzak zapytał, kiedy nastąpią prace kanalizacyjne w Oporowie  

i Oporówku. 

Wójt odpowiedział, że według harmonogramu prace rozpoczną się we wrześniu  

2019 roku. 



Radny Michał Michalski zapytał, czy jest duże zainteresowanie ze strony wykonawców 

w związku z termomodernizacją Gminnego Centrum Kultury  

w Garzynie. 

Wójt odpowiedział, że zainteresowanie jest, i ma nadzieje, że wykonawcy złożą swoje 

oferty w postępowaniu przetargowym. 

Radny Michał Michalski zapytał, czy planowane jest zwiększenie wydatków na kluby 

sportowe. 

Wójt odpowiedział, że co roku zwiększają kwotę wydatków na kluby sportowe.  

Na najbliżej sesji zostanie przedłożony projekt uchwały określający zasady podziału 

środków na kluby sportowe. 

Radny Tomasz Adamczak zapytał, czy była udzielona dotacja dla klubów w tym roku  

i w jaki sposób można było ją uzyskać. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy 

Krzemieniewo z dnia 19 sierpnia 2019 r. udzielono dotacji dla następujących klubów : 

 - BUKOS Belęcin w kwocie 16.800 zł, 

 - UKS Piast N. Belęcin w kwocie 7.300 zł, 

 - Piast Belęcin w kwocie 11.375 zł, 

 - MTS Pawłowice w kwocie 15.500 zł, 

 - UKS Orlik Pawłowice w kwocie 5.300 zł 

 - KUK-SON Pawłowice  w kwocie 22.800 zł 

 - GKS Krzemieniewo w kwocie 10.000 zł, 

- Młoda GKS-A w kwocie 4.125 zł. 

Radny Tomasz Adamczak zapytał, czy informacja o możliwości dotacji została 

przekazana wszystkim klubom? 

Wójt odpowiedział, że tak. Informacja dotarła do wszystkich klubów piłkarskich. 

Radny Michał Michalski zapytał, dlaczego jednostki OSP nie wykorzystały dotacji. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zostaną one wykorzystane w drugim półroczu 

budżetowym. 

Radny Piotr Majchrzak zapytał, czy zmiany budżetowe zostaną przedłożone radnym 

do wglądu. 



Pani Skarbnik odpowiedziała, że wszystkie zmiany, które zostały naniesione  

w budżecie zostaną przygotowane na najbliższą sesję.  

Po zakończeniu omawiania wykonana budżetu Gminy Krzemieniewo w I półroczu  

2019 r. oraz braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr 

Majchrzak przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. Omówienie proponowanego 

porządku najbliższej sesji. 

Ad. 5. Omówienie proponowanego porządku najbliższej sesji. 

Wójt Radosław Sobecki, przedstawił propozycje dotyczące obrad sesji, która odbędzie 

się 5 września 2019 roku. Poinformował, że na X sesji Rady Gminy Krzemieniewo będą 

poruszone kwestie: 

1. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. 

2. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzemieniewo na 

lata 2019-2028.  

3. w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.  

4. w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników.  

5. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z zadań z zakresu 

sportu oraz sposobu jej rozliczania.  

6. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Krzemieniewo na lata 2019-2029. 

Ponieważ pytań i uwag nie wniesiono Przewodniczący Komisji Piotr Majchrzak 

przeszedł do kolejnego punktu zebrania, jakim jest punkt: Wolne głosy i komunikaty 

Ad. 6. Wolne głosy i komunikaty. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Majchrzak zaprosił zgromadzonych  

do udzielania informacji i zadawania pytań.  

Radny Roman Długi zgłosił problem studzienek kanalizacyjnych, bowiem upadają one 

poniżej poziomu jezdni, co stanowi problem w poruszaniu się po drodze. 

Wójt zapewnił, że problem zostanie zgłoszony i ma nadzieję, że w krótkim czasie usterki 

zostaną usunięte. 



Następnie Radny Piotr Majchrzak poinformował, iż mieszkańcy wsi Lubonia skarżą 

się, że wiele beczkowozów kursuje po wąskiej drodze, na której bawią się dzieci,  

po to by dostać się do oczyszczalni. W związku z czym zapytał, czy nie ma alternatywnej 

drogi dojazdu. 

Wójt odpowiedział, że ta informacja jest dla niego zaskoczeniem, gdyż z umowy 

podpisanej pomiędzy Gminą a firmami, które świadczą usługi wywozu wynika, że ścieki 

mogą być dowożone na punkt zlewny, który znajduje się w Krzemieniewie. Pan Wójt 

zobowiązał się, że przyjrzy się sprawie. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzemieniewo, Pan Mirosław Krysztofiak przeczytał 

pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminu Krzemieniewo, od jednej z mieszkanek wsi 

Mierzejewo, która prosi, o to by nie przenoszono przystanku w Mierzejewie.  

W tej sprawie poprosił Pana Wójta o komentarz. 

Wójt odpowiedział, że Pani Joanna Nowacka – zastępca Wójta, przeprowadziła 

rozeznanie w tej sprawie. W związku z czym, Wójt może zapewnić, że przystanek 

powstanie w takim miejscu, by nie stanowił problemu dla osób go użytkujących  

i najbliżej zamieszkujących. 

Radny Piotr Majchrzak zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś uwagi lub informacje. 

Radni nie mieli więcej pytań ani uwag, w związku z czym Przewodniczący posiedzenia 

Piotr Majchrzak podziękował wszystkim zgromadzonym i zakończył obrady Komisji 

Łączonej o godzinie 12:30. 

 

Protokołowała:     Komisji Przewodniczył: 

/-/ Ewelina Jurij     /-/ Piotr Majchrzak 

 


