RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI
XXXVII SESJA
PROTOKÓŁ NR 7/2010
SESJI RADY GMINY KRZĘCIN V KADENCJI
Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU
Miejsce obrad: Sala Obrad przy Urzędzie Gminy w Krzęcinie.
Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00.
Obecność radnych: w obradach udział wzięło 13 radnych, 2 radnych nieobecnych –
usprawiedliwionych tj. Anna Jóźwiak i Ryszard Pierzchała. Spoza grona radnych w
obradach uczestniczyli: wójt – Krzysztof Żuchowski, zastępca wójta, sekretarz –
Bogdan Wojciech Brzustowicz, skarbnik Gminy – Danuta Tuńska, Dyrektor GCK –
Beata Hołubowska, kierownik OPS Piotr Drobotko, Kierownik ZGKiOŚ Janusz
Suchorski, Antoni Posadzy, Wiesława Skubicka, Wiesława Gruszczyńska a także
sołtysi oraz mieszkańcy.
Ad. 1 Otwarcie obrad
podejmowania uchwał.

i

stwierdzenie

prawomocności

rady

do

Otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy Krzęcin dokonał przewodniczący rady, który
powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, że w
chwili rozpoczęcia sesji obecnych jest 13 radnych, 2 radnych nieobecnych
usprawiedliwionych 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) Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”.
5) Sprawozdanie z prac wójta.
6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie na terenie Gminy Krzęcin w latach 2010-2014”.
7) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały ( w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na
zadanie inwestycyjnej: „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) Podsumowanie działalności Gminy Krzęcin w kadencji lat 2006-2010.
10) Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał czy Wójt lub radni proponują zmiany w porządku obrad.
Sekretarz zaproponował w imieniu Wójta poszerzenie porządku obrad o dwa projekty
uchwał tj. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
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wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach oraz projekt uchwały w
sprawie upoważnienia wójta do udzielenia pożyczki z budżetu gminy.
Sekretarz zwrócił uwagę, iż po przesłaniu materiałów radnym, zostały naniesione
również zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Krzęcin na rok 2010.
Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień dotyczących wprowadzonych dodatkowo uchwał.
Radna Anna Korpowska zapytała, dlaczego nie przestrzega się terminu 7 dni w
dostarczaniu materiałów na sesję.
Pani Skarbnik wyjaśniła radnej, dlaczego wprowadzono dodatkowe projekty uchwał.
Przewodniczący wyjaśnił radnej, iż w statucie gminy istnieje zapis dający prawo
rozszerzenia porządku obrad.
Radny Ryszard Kaczmarski zapytał czy wypada radnym podejmować uchwałę
dotyczącą zaciągnięcia pożyczki.
Wójt odpowiedział radnemu, że jest to kredyt inwestycyjny a nie konsumpcyjny i
wypada tę uchwałę podjąć.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś propozycje zmiany porządku obrad i
przedstawił zaproponowany przez Sekretarza nowy porządek 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) Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”.
5) Sprawozdanie z prac wójta.
6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie na terenie Gminy Krzęcin w latach 2010-2014”.
7) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały ( w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na
zadanie inwestycyjnej: „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) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia wójta do udzielenia pożyczki z budżetu
gminy.
10) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki
nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach.
11) Podsumowanie działalności Gminy Krzęcin w kadencji lat 2006-2010.
12) Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Głosowało 13 radnych, 10 radnych było za zmianą porządku obrad, 3 radnych się
wstrzymało.
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono poprawek, uwag, bądź uzupełnień do protokołu z XXXVI sesji. W
związku powyższym przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Za przyjęciem protokołu nr 6/2010 głosowało 13 radnych, za – 13, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Protokół nr 6/2010 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”.
Wójt wraz z przewodniczący wręczyli oficjalnie Pani Wiesławie Skubickiej oraz Panu
Antoniemu Posadzy odznaki „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”.
Ad. 5. Sprawozdanie z prac wójta.
Wójt przedstawił, nad czym pracował tj.:
Podpisał zarządzenia:
143/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Krzęcin na 2010 rok.
144/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Krzęcin na 2010 rok.
Podpisał zarządzenia wewnętrzne:
73 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy
do wykonywania czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia i sporządzenia
aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmiku
wojewódzkiego oraz wyborach wójtów, burmistrzów Ponadto prezydentów miast;
74 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji;
75 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od
pracy w Urzędzie Gminy Krzęcin;
76 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do
wykonywania czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia i sporządzenia aktu
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmiku
wojewódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Ponadto :
22 października 2010r. przebywał na obradach walnego zgromadzenia członków
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.
Pracował intensywnie nad oficjalnym otwarciem dwóch obiektów w gminie, tj. WDK
Granowo oraz zespołem rekreacyjno-sportowym w Objezierzu.
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Radny Henryk Owczarek zapytał Wójta o rezygnacje z zadań inwestycyjnych
zespołów rekreacyjno-sportowych w Rakowie i Kaszewie.
Wójt odpowiedział, że te zadania znajdą się w projekcie budżetu na następny rok.
Radny Ireneusz Kostka poinformował o działaniach Urzędu Marszałkowskiego w
ramach programu operacyjnego PROW.
Radny Ryszard Kaczmarski zapytał jak się ma uchwała dotycząca zaciągnięcia
pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie na zadanie inwestycyjnej: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalnią ścieków w miejscowości Chłopowo” do kanalizacji w Chłopowie.
Przewodniczący odpowiedział, że na to pytanie udzieli odpowiedzi Pani Skarbnik.
Sołtys Żeńska Daniel Kamieński poprosił o interwencje gminy w sprawie naprawy
drogi po robotach budowlanych.
Wójt wyjaśnił, ze firma, która przewoziła materiał musi ponieść konsekwencje tego.
Podkreślił również, że wykonawca modernizacji musi to zrobić a jak tego nie zrobi to
gmina zrobi to na jego koszt.
Radna Anna Korpowska zapytała czy przy odbiorze technicznym WDK Granowo ma
być tylko Pani Dyrektor GCK, czy mieszkańcy też mogą w tym uczestniczyć.
Wójt wyjaśnił, że odbiór ten jest pomiędzy inwestorem a służbami nadzoru
budowlanego tj. sanepidem, państwową strażą pożarną oraz państwową inspekcją
pracy.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Krzęcin w latach 2010-2014”.
Pan Sekretarz omówił podstawę prawną i merytoryczną projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pan Ireneusz Kostka poinformował,
ze komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Pani Wiesława Gruszczyńska oraz kierownik OPS Pan Piotr Drobotko przedstawili
więcej informacji na temat tego projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.
Głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXXVII/229/2010 została przyjęta jednogłośnie.
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Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały ( w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjnej: „Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości
Chłopowo”).
Skarbnik omówiła podstawę prawną i merytoryczną.
Radny Ryszard Kaczmarski poprosił o wyjaśnienie dokładnie tej uchwały.
Skarbnik wyjaśniła, czego ta uchwała dotyczy w nazwie.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.
Głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXXVII/230/2010 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Krzęcin na rok 2010.
Skarbnik omówiła podstawę prawną i merytoryczną projektu uchwały wraz z
autopoprawką.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad nią wraz z
poprawkami.
Głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały z autopoprawką za – 10, przeciw – 0,
wstrzymało się – 3.
Uchwała Nr XXXVII/231/2010 została przyjęta.
Przewodniczący ogłosił przerwę od godz. 11.10 do godz. 11.20.
Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach.
Wójt poinformował o zakończeniu budowy boiska wielofunkcyjnego w Przybysławiu.
Skarbnik omówiła podstawę prawną i merytoryczną.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.
Głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.
Uchwała Nr XXXVII/232/2010 została przyjęta.
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Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia wójta do udzielenia
pożyczki z budżetu gminy.
Skarbnik omówiła podstawę prawną i merytoryczną projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.
Głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
Uchwała Nr XXXVII/233/2010 została przyjęta.
Ad. 11. Podsumowanie działalności Gminy Krzęcin w kadencji lat 20062010.
Wójt Krzysztof Żuchowski szczegółowo podsumował działalność Gminy Krzęcin w
kadencji lat 2006-2010.
Radny Ireneusz Kostka podziękował za 4 lata wspólnej pracy oraz zachęcił do
współpracy ze Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”.
Przewodniczący przedstawił analizę oświadczeń majątkowych z Urzędu Skarbowego.
Radny Artur Konopelski podziękował wszystkim za współpracę.
Przewodniczący podziękował wszystkim za 4 letnią wzorową współpracę.
Ad. 12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zamkną obrady sesji oraz ogłosił koniec V Kadencji Rady Gminy
Krzęcin.

Sporządzono: 12 listopada 2010 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADNY GMINY

Mariusz Bodnar
Protokołowała:
Paulina Wolańska
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