RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI
XXXVI SESJA
PROTOKÓŁ NR 6/2010
SESJI RADY GMINY KRZĘCIN V KADENCJI
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
Miejsce obrad: Sala Obrad przy Urzędzie Gminy w Krzęcinie.
Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00.
Obecność radnych: w obradach udział wzięło 12 radnych, 3 radnych nieobecnych –
usprawiedliwionych tj. Anna Jóźwiak, Ryszard Pierzchała, Kazimiera Prokopiak. Spoza
grona radnych w obradach uczestniczyli: wójt – Krzysztof Żuchowski, zastępca wójta,
sekretarz – Bogdan Wojciech Brzustowicz, skarbnik Gminy – Danuta Tuńska,
kierownik ZGKiOŚ - Janusz Suchorski, kierownik OPS – Piotr Drobotko, Dyrektor GCK
– Beata Hołubowska, dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie – Paweł Szuber, Wiesława
Gruszczyńska a także sołtysi oraz mieszkańcy.
Ad. 1 Otwarcie obrad
podejmowania uchwał.
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Otwarcia XXXVI Sesji Rady Gminy Krzęcin dokonał przewodniczący rady, który
powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, że w
chwili rozpoczęcia sesji obecnych jest 11 radnych, 3 radnych nieobecnych
usprawiedliwionych 1 radny nieobecny nieusprawiedliwiony, co stanowi tym samym
quorum, przy którym rada może obradować i posiedzenie rady jest przez to
prawomocne.
Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad.
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Sprawozdanie z prac wójta.
5) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów.
7) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalnią ścieków w miejscowości Chłopowo”.
8) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na rok
2010.
9) Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10) Wolne wnioski przedstawicieli samorządów wiejskich i mieszkańców gminy.
11) Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał czy Wójt lub radni proponują zmiany w porządku obrad.
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Wójt zaproponował autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Chłopowo”.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono poprawek, uwag, bądź uzupełnień do protokołu z XXXV sesji.
Radny Henryk Owczarek zwrócił uwagę, iż w protokole zapisano inne kwestią niż on
poruszył tzn. złożył wniosek o naprawę pobocza drogi Słonice - Rakowo a nie o
wycięcie drzew na drodze Słonice - Rakowo.
Przewodniczący przeprosił za pomyłkę.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem protokołu.
Za przyjęciem protokołu nr 5/2010 głosowało 11 radnych, za – 10, przeciw – 0,
wstrzymało się – 1.
Protokół nr 5/2010 został przyjęty.
Ad. 4. Sprawozdanie z prac wójta.
Wójt przedstawił, nad czym pracował tj.:
1. Podpisał zarządzenie:
a) 142/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Krzęcin na 2010 rok;
2. Brał udział w konferencji w Schwedt dotyczącej energii odnawialnej;
3. Ogłosił nieograniczony przetarg na „Wykonanie termomodernizacji Klubu
Kultury w Żeńsku” , który wygrała firma z Choszczna „LIDEX”;
4. 27 września br brał udział w konferencji w Bierzwniku na temat „Rolnictwa w
powiecie choszczeńskim”;
5. 2 października br brał udział w pikniku „Dary Ziemi” w Chłopowie;
6. 7-8 października br brał udział w konferencji szkoleniowej „Gospodarka
odpadami w województwie zachodniopomorskim w aspekcie zobowiązań
gminnych”;
7. 7 października br ogłosił przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiące mienie komunalne Gminy Krzęcin działki nr 191/15 w Krzęcinie;
8. 10 października br brał udział w uroczystości upamiętniającej wybór Karola
Wojtyły na Ojca Świętego;
9. 12 października br brał udział w spotkaniu pracownikami Zespołu Szkół w
Krzęcinie z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
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10. Poinformował o 7 wnioskach złożonych do programów unijnych i rządowych,
które są w trakcie rozstrzygnięcia.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
10.12 na obrady sesji przybył radny Ryszard Kaczmarski.
Pani Sekretarz omówił podstawę prawną i merytoryczną.
Przewodniczący poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana
Andrzeja Nowaka oraz przewodniczącą Komisji Rolnictwa Panią Irenę Banasiak o
przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący komisji poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Henryk Owczarek zapytał, dlaczego w projekcie jest ustalony wzrost około 3%
jeżeli w innych pozycjach % ten będzie dużo większy.
Pani Marzena Pawlak wyjaśniła, ze stawki są pozaokrąglane, dlatego jest to
przybliżenie i jest to około 3%.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.
W głosowaniu brało udział 12 radnych, za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.
Uchwała nr XXXVI/225/2010 została przyjęta.
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od
posiadania psów.
Sekretarz omówił podstawę prawną i merytoryczną.
Przewodniczący poprosił przewodniczących 2 Komisji Rady Gminy o przedstawienie
opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Pan Andrzej Nowak
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Irena Banasiak
poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za przyjęciem uchwały – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXXVI/226/2010 została przyjęta jednogłośnie.
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Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości
Chłopowo”.
Pani Skarbnik omówiła podstawę merytoryczną oraz wyjaśniła autopoprawkę.
Przewodniczący poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Pan Andrzej Nowak
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Głosowało 12 radnych, za przyjęciem uchwały – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXXVI/227/2010 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Krzęcin na rok 2010.
Pani Skarbnik omówiła podstawę merytoryczną.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Radny Artur Konopelski poprosił o wyjaśnienie, dlaczego jest plan w tym projekcie na
inną kwotę niż w uchwale.
Skarbnik wyjaśniła iż w tym projekcie wprowadzona jest kwota na ten rok budżetowy
a uchwała wcześniejsza obejmowała również rok 2011.
Przewodniczący poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Pan Andrzej Nowak
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za przyjęciem uchwały – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXXVI/228/2010 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Artur Konopelski złożył ponowny wniosek o wycięcie zakrzewienia na drodze
powiatowej z Granowa do Krzęcina oraz zapytał czy można coś zrobić z wielką dziura
na drodze żużlowej z Granowa do Mielęcina. Radny zapytał również kiedy będzie
otwarty Wiejski Dom Kultury w Granowie.
Wójt odpowiedział że ponowi wniosek na wycięcie zakrzewienia. Natomiast co do
naprawy drogi żużlowej o gmina nie posiada już takich środków ale przyjrzy się
sprawie.
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Dyrektor GCK Pani Beata Hołubowska poinformowała, iż został złożony wniosek do
nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Radny Ireneusz Kostka poinformował o możliwości składania wniosków dotyczących
pozyskania środków na działalność pozarolniczą oraz rozwój mikro przedsiębiorstw.
Radny Henryk Owczarek poprosił o informacje czy działka w Rakowie została
przekazana gminie przez Agencję na pole namiotowe.
Wójt poinformował iż działka ta nie została przekazana.
Radny Henryk Owczarek poinformował iż po rozmowach z pracownikami agencji
dowiedział się, ze we wniosku trzeba by było dodać treść że będzie to plaża
ogólnodostępna i to może przyśpieszyć sprawę.
Ad. 11. Wolne wnioski
mieszkańców gminy.
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Sołtys Żeńska zapytał dlaczego nie podjęto działań na wniosek Pana Myczkowskiego
dotyczącego założenia korytek ściekowych ponieważ zalewa jego uprawy. Poprosił o
jak najszybszą interwencję.
Wójt odpowiedział, że przyjrzy się sprawie.
Radna Irena Banasiak poinformowała, iż interwencja z gminy była i postanowiono ze
sprawa ta będzie załatwiona.
Sołtys Chłopowa zapytał o możliwość podłączenia domków letniskowych pod robioną
obecnie kanalizację.
Wójt odpowiedział sołtysowi, aby osoby te złożyły wniosek do urzędu.
Przewodniczący poinformował o zbliżającej się ostatniej sesji, ponieważ kończy się
kadencja radnych dnia 12 listopada.
Ad. 12. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom
sesji i zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Krzęcin.
Sporządzono: 14 października 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADNY GMINY

Mariusz Bodnar
Protokołowała:
Paulina Wolańska

5

