BRG.0002.42.2017
PROTOKÓŁ NR XLII/2017
z przebiegu obrad XLII Sesji Rady Gminy Krokowa VII kadencji
odbytej w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 10.00
w Sali Narad Budynek Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

Ad. 1 Sprawy regulaminowe:
PPKT 1 otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Zygmunt Piontek dokonał otwarcia XLII Sesji
Gminy Krokowa VII kadencji. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Rady

Następnie stwierdził, iż w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy 14 Radnych, co stanowi
quorum przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. /lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, kierując zapytanie o propozycję jego zmiany.
Pełniący Funkcję Wójta Gminy Krokowa wnioskuje o wycofanie z porządku obrad jednego
projektu uchwały z punktów: 6.6 i wprowadzenie jednego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski:
- wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego
położonego w miejscowości Żarnowiec wraz z udziałem w gruncie, na rzecz Gminy Krokowa, w zamian za
ustanowienie umowy dożywocia;
brało udział w głosowaniu Radnych: 14
za: 14
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.
- wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Puckiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko – Karwieńskie
Błoto Drugie – Goszczyno.
brało udział w głosowaniu Radnych: 14
za: 14
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Projekt uchwały został wprowadzony porządku obrad.
Wobec braku propozycji zmian porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Krokowa przedstawia się
następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
1.
otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2.
Przyjęcie protokołu z sesji XXXVIII, XXXIX, XL
3.
usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Zatwierdzenie:
1. Planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 rok:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Gospodarki i Budżetu,
3) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
4) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego,
5) Komisji Strategii Rozwoju i Promocji Gminy;
2. Planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2018 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zmian budżetu Gminy na 2017 rok;
2. Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa
3. rezygnacji Gminy Krokowa z udziału w przedsięwzięciu - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy”;
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4.

szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Krokowa oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do
udzielania tych ulg;
5. powierzenia Spółce pod firmą „Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” zadania własnego gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody
na zawarcie umowy wykonawczej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Rozbudowa
kompostowni w RIPOK Czarnówko” –dofinansowanego z funduszy unii europejskiej;
6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G
Sławoszynko – Karwieńskie Błoto Drugie – Goszczyno
7. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w
miejscowości Słuchowo;
8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowych położonych w
obrębie Białogóra;
9. wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej
zawarcia.
10. zasad używania herbu Gminy Krokowa
6.
Podjęcie
uchwały
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Krokowa
i budżetu Gminy Krokowa na 2018 rok
1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2018-2028;
b) o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krokowa na 2018 rok oraz możliwościach sfinansowania
deficytu budżetu;
3. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie zmian postulowanych przez Komisje Wspólne
Rady Gminy Krokowa;
4. Przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek;
5. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2018-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2018 rok
8. podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

PPKT 2 przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVIII, XXXIX, XL;
Protokół z sesji XXXVIII – brak uwag do treści protokołu.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 14
za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Protokół został przyjęty.
Protokół z sesji XXXIX – brak uwag do treści protokołu.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 14
za: 13

przeciw: 0

wstrzymało się: 1

Protokół został przyjęty.

Protokół z sesji XL – brak uwag do treści protokołu.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 14
za: 13

przeciw: 0

wstrzymało się: 1

Protokół został przyjęty.
PPKT 3 usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji.
W obradach XXXIX Sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 8 listopada 2017 roku uczestniczyło
13 Radnych. Nieobecny byli Radni Dorota Goyke i Tadeusz Goyke. Usprawiedliwienia wpłynęły
do Biura Rady.
W obradach XL Sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 23 listopada 2017 roku uczestniczyło 15 Radnych.
W obradach XLI Sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 5 grudnia 2017 roku uczestniczyło
13 Radnych. Nieobecny byli Rafał Konarzewski i Paweł Szewczak. Usprawiedliwienia wpłynęły
do Biura Rady.
Zamknięto punkt 1 porządku obrad.

Ad. 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie przedstawił Adam Śliwicki – Pełniący Funkcję Wójta Gminy Krokowa.
Radny Piotr Piontke zapytał jak długo będziemy jeszcze czekać na wyrównanie dróg gminnych.
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Pełniący Funkcję Wójta Gminy Krokowa odpowiedział, że sam zauważył w jakim fatalnym stanie są te
drogi, ale prosi aby wziąć pod uwagę, że nie było takich opadów deszczu w tak długim czasie od 30 lat.
W związku z tym stan dróg jest fatalny, a środków w budżecie na ten rok już nie mamy. Udało na się
pozyskać gruz od Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, jeszcze nie wiemy jakiej będzie on frakcji, ale po
otrzymaniu jeszcze raz się spotkamy i zdecydujemy które drogi będziemy równać w pierwszej kolejności.
Radny Tadeusz Goyke zapytał o ulicę Wrzosową – Radny zgłaszał dwie duże dziury w drodze, które jeszcze
nie zostały zalepione.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zgłosiła to wykonawcy, ale jeśli jest ta droga w takim złym stanie
to postaramy się to wykonać.
Zamknięto punkt 2 porządku obrad.

Ad. 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Zygmunt Piontek.
Zamknięto punkt 3 porządku obrad.

Ad. 4. Zatwierdzenie:
1) Planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok:
a) Plan Pracy komisji Rewizyjnej:
Głosowanie: 14 głosów „za” – plan pracy został zatwierdzony przez Radę Gminy.
b) Plan Pracy komisji Gospodarki i Budżetu
Głosowanie: 14 głosów „za” – plan pracy został zatwierdzony przez Radę Gminy.
c) Plan Pracy komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Głosowanie: 14 głosów „za” – plan pracy został zatwierdzony przez Radę Gminy
d) Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Głosowanie: 14 głosów „za” – plan pracy został zatwierdzony przez Radę Gminy
e) Plan Pracy komisji Strategii Rozwoju i Promocji Gminy;
Głosowanie: 14 głosów „za” – plan pracy został zatwierdzony przez Radę Gminy.
2) Planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2018 rok.
Głosowanie: 14 głosów „za” – plan pracy został zatwierdzony przez Radę Gminy.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.
Zamknięto punkt 4 porządku obrad.

W tym momencie Przewodniczący Rady Gminy oraz Pełniący Funkcję Wójta Gminy złożyli ma
ręce Pani Ewy Szymańskiej kwiaty i podziękowania za wieloletnie pełnienie funkcji Skarbnika
Gminy Krokowa.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Grażyna Bradtke:
1. rozstrzygnęliśmy przetarg na zimowe utrzymanie dróg – jak będzie to wyglądać na drogach
gminnych. Do kogo można się zwrócić i kto będzie decydować.
Radny Piotr Piontke:
2. już od kilku lat podejmowana jest próba wykonania przejścia dla pieszych na drodze
wojewódzkiej nr 215 w Karwieńskich Błotach Pierwszych. Proszę o zajęcie się tym
tematem, aby jak najszybciej to przejście wykonać.
3. Dlaczego w Karwieńskich Błotach Drugich zawieszono stare nieekonomiczne lampy
zamiast ledowych.
Radny Władysław Miąskowski:
4. Drogi gruntowe, przynajmniej te które leżą z moim okręgu wyborczym w części są
w zarządzie Nadleśnictwa, a w części Urzędu Morskiego. Z moich obserwacji wynika,
że drogi te są bardzo mocno eksploatowane. Gmina zawsze przed sezonem naprawia te
drogi, ale powinniśmy zobowiązać te jednostki, które zarządzają tymi dogami, aby pokryły
koszty ich naprawy.
Radny Marek Krzebietke:
5. Przypomina, że na komisji prosił o tabelaryczne zestawienie realizacji budżetu na
utrzymanie dróg gminnych. Czy takie zestawienie jest przygotowane.
Zamknięto punkt 5 porządku obrad.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
PPKT 1 zmian budżetu Gminy na 2017 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Nowak
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Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/370/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 15
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/370/2017 została podjęta
PPKT 2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Nowak.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/371/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 15
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/371/2017 została podjęta
PPKT 3 rezygnacji Gminy Krokowa z udziału w przedsięwzięciu - „Pomorskie Szlaki Kajakowe –
Meandry Północy”;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pełniący Funkcję Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/372/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 15
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/372/2017 została podjęta
PPKT 4 szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krokowa oraz jej
jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych
ulg;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Joanna Jeka.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/373/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 15
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/373/2017 została podjęta
PPKT 5 powierzenia Spółce pod firmą „Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna
Kraina" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zadania własnego gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej z
Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Rozbudowa
kompostowni w RIPOK Czarnówko” –dofinansowanego z funduszy unii europejskiej;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Iwona Tylicka. Oraz Pełniuący Funkcję
Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/374/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 15
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/374/2017 została podjęta
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PPKT 6 wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Żarnowiec
wraz z udziałem w gruncie, na rzecz Gminy Krokowa, w zamian za ustanowienie umowy
dożywocia;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Melania Kuptz.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/375/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 15
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/375/2017 została podjęta
PPKT 7 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości
niezabudowanej położonej w miejscowości Słuchowo;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Melania Kuptz.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/376/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 15
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/376/2017 została podjęta
PPKT 8 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 3 lat, nieruchomości
gruntowych położonych w obrębie Białogóra;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Melania Kuptz.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/377/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 14
przeciw: 0

wstrzymało się: 1

Uchwała Nr XLII/377/2017 została podjęta
PPKT 9 wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu jej zawarcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Bożena Szczypior.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/378/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 14
za: 14
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/378/2017 została podjęta
PPKT 10 zasad używania herbu Gminy Krokowa
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Bożena Szczypior.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/379/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 14
za: 14
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/379/2017 została podjęta
Zamknięto punkt 6 porządku obrad.

Ad 7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa
i budżetu Gminy Krokowa na 2018 rok
PPKT 1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
Projekt uchwały budżetowej odczytała Pani Skarbnik Anna Nowak.
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PPKT 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2018-2028;
Opinię odczytał Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Zygmunt Piontek.
b) o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krokowa na 2018 rok oraz możliwościach
sfinansowania deficytu budżetu;
Opinię odczytał Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Zygmunt Piontek.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.
PPKT 3 Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie zmian postulowanych przez Komisje
Wspólne Rady Gminy Krokowa;
Swoje stanowisko w sprawie zmian do projektu budżetu przedstawił Pełniący Funkcję Wójta Adam
Śliwicki.
PPKT 4 Przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek;
Autopoprawki do projektu budżetu, wypracowane na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy
Krokowa przedstawiła na komisjach wspólnych Skarbnik Gminy Anna Nowak.
PPKT 5 Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;
Radny Marek Krzebietke zadał pytanie dlaczego zmiany z budżecie wprowadzane są poza
stanowiskiem pozostałych radnych.
Radny Piotr Piontke odpowiedział, że spotykaliśmy się na wspólnych komisjach – Komisja
Budżetu zapraszała wszystkich radnych na spotkania. Stanęliśmy przed zadaniem znalezienia
pieniędzy na zadanie, które realizujemy razem z Powiatem Puckim. Siedzieliśmy wczoraj i razem
z kierownikami wydziałów szukaliśmy tych środków – i taka jest nasza propozycja.
Radny Marek Krzebietke zapytał czemu te zmiany nie zostały przedstawione na komisjach
wspólnych.
Radny Piotr Piontke odpowiedział, że spotkanie odbyło się dopiero wczoraj.
Radny Marek Krzebietke: dlaczego nie zostaliśmy powiadomieni o tych spotkaniach.
Radny Piotr Piontke powiedział, że wszyscy wiedzieli o spotkaniach komisji budżetowej.
Radna Grażyna Bradtke dodała, ze chodzi o wczorajsze spotkanie.
Pełniący Funkcję Wójta zaproponował, aby wypracować procedurę w jaki sposób ma się odbywać
praca radny m.in. nad uchwałą budżetową. Poprosił też Radę Gminy o przyjęcie tego budżetu z
autopoprawkami zaproponowanymi prze Komisje Budżetu.
Radna Grażyna Bradtke: przez całą sesję mówimy o złym stanie dróg i zdejmujemy z dróg 48 tyś. –
stąd moja obawa, czy będzie nas stać na bieżące utrzymanie tych dróg.
Pełniący Funkcję Wójta przyznał Radnej rację, jednak te środki finansowe po podjęciu uchwał
śmieciowych w styczniu z powrotem do nas wrócą.
Radny Piotr Okoń zapytał o przeniesienie środków na osp Żarnowiec - na komisjach była
informacja, że nie ma środków a dziś dowiaduje się, że jednak jest możliwość przesunięcia
środków. Więc jaki jest sens uczestniczenia Radnych na komisjach.
Radny Piotr Piontke odpowiedział, że temat ten był poruszany na komisji, ale nie wszyscy Radni
uczestniczyli w każdej komisji.
Radny Paweł Szewczak zawnioskował o przerwę w obradach.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.
Radna Grażyna Bradtke zapytała jak to ma teraz wyglądać, czy tak będziemy teraz pracować.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że Komisja Budżetowa siedział 8 dni i na palcach można było
policzyć Radnych uczestniczących na komisjach i jest to sytuacja która powtarza się od kilku lat.
Radna Grażyna Bradtke odpowiedziała, że Radna nie ma o to pretensji, chodzi o to tylko, że Radni
o zmianach dowiadują się na 5 minut przed głosowaniem. W dobie telefonów komórkowych można
było takie podiedzenie zwołać.
Radny Władysław Miąskowski odniósł się do słów Radnej stwierdzając, że od 8 lat dzieją się takie
wydarzenia, że załączniki i uchwały dostajemy przed sesją, na sesji i proponuje abyśmy wszystkie
uchwały i załączniki traktowali jednakowo i aby takich wydarzeń nie było. Proszę o konsekwencje
w tym temacie.
Radna Grażyna Bradtke cieszę, się że Radny złożył taki wniosek, bo do tej pory tylko ja
protestowałam.
Radna Dorota Goyke zaznaczyła, że też jest w Komisji Budżetu i żadnego zawiadomienia nie
otrzymała o spotkaniu.
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Pełniący Funkcję Wójta zgodził, się że nie powinno się to odbywać w taki sposób dlatego prosi
o spotkanie z Radnymi w celu wypracowania wspólnie sposobu procedowania uchwał.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że kilkakrotnie poruszany był temat materiałów na sesję. Niektóre
projekty uchwał trafiają dzień przed sesją, a materiały w dniu wysyłki na godzinę, dwie przed
wysyłką - nigdy nie miałem na to wpływu być może że będę miał teraz.
PPKT 6 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata
2018-2028.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Nowak
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/380/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 15
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/380/2017 została podjęta
PPKT 7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2018 rok
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Nowak
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/381/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 15
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/381/2017 została podjęta
PPKT 8 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Nowak
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLII/382/2017.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 15
za: 15
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLII/382/2017 została podjęta
Zamknięto punkt 7 porządku obrad.

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
Odpowiedzi na interpelację udzielili:
Pełniący Funkcję Wójta:
4. zgadzam się, że powinniśmy rozmawiać z Urzędem Morskim i Nadleśnictwem, dlatego
powiadomię kiedy będę je prowadził i zaproszę na spotkanie. Jeśli chodzi o rozjeżdżanie dróg w
Białogórze – bez współpracy z Radą Sołecką i mieszkańcami nie jestem w stanie dopilnować tego
jakie samochody gdzie jeżdżą. Natomiast powinniśmy o to dbać bo to nasze wspólne dobro.
Pani Bożena Szczypior:
1. jeśli chodzi o odśnieżanie, to wykonawcy w dotychczasowych rejonach się nie zmienili.
Dodatkowo doszła droga od Białogóry do skrzyżowania z drogą wojewódzką. Jestem w stałym
kontakcie z wykonawcami i sołtysami, którzy na bieżąco monitują odśnieżanie.
Pan Grzegorz Zaczek:
2. przejście dla pieszych - w ramach tej inwestycji jest również wykonanie części chodników.
Ogłoszony został przetarg w październiku, ale niestety nikt się nie głosił. Żeby właściwie wykonać
tą inwestycję nie tylko w Karwieńskich Błotach, powinniśmy mieć stosowne dokumenty formalne
do przeprowadzenia tych inwestycji: uchwała Rady Gminy o przejęciu tego zadania jako własnego
oraz spisana umowa o wspólnej realizacji inwestycji.
3. jeśli chodzi o oświetlenie to dokumentacja projektowa na oświetlenie tej drogi wskazywała
konkretne źródła oświetlenia i wskazała takie jakie jest w tej chwili. Rozmawialiśmy na ten temat,
aby wchodzić powoli w oświetlenie ledowe, ale Wójt podjął decyzję, że jeśli mamy w dokumentacji
oświetlenie sodowe to żeby takie wykonać. Natomiast jeżeli będziemy w całości budować nowe
drogi czy chodniki, to wtedy przechodzimy w oświetlenie ledowe.
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5. Odpowiedź na interpelację Radnego Marka Krzebietke zostanie udzielona na piśmie.
Zamknięto punkt 8 porządku obrad.
Ad. 9. Wolne wnioski
Pełniący Funkcję Wójta zaprosił Radnych na zebrania wiejskie, które odbędą się w najbliższym
czasie.
Zamknięto punkt 9 porządku obrad.

Ad. 10 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zygmunt Piontek podziękował
wszystkim uczestnikom sesji za przybycie i zamknął obrady XLII sesji Rady Gminy Krokowa VII
kadencji.
Zamknięto punkt 10 porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.
Protokół liczy 8 ponumerowanych stron.
Protokołowała:
Przewodniczyli:
Dominika Olszewska

Zygmunt Piontek
Przewodniczący Rady Gminy
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