BRG.0002.46.2018
PROTOKÓŁ NR XLVI/2018
z przebiegu obrad XLVI Sesji Rady Gminy Krokowa VII kadencji
odbytej w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 13.30
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 XLVI Sesji Rady
Gminy Krokowa VII kadencji. Powitał radnych i zaproszonych gości.
Następnie stwierdził, iż w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy 10 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.
Wójt Gminy Krokowa wnioskuje o wycofanie z porządku obrad dwóch projektów uchwał
z punktów: 11.3 i 11.4.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski:
- wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w miejscowości Kłanino, obręb Parszkowo – Kłanino, na rzecz użytkownika wieczystego
brało udział w głosowaniu Radnych: 10
za: 10
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.
- wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie położonej w obrębie
Sulicice na rzecz Gminy Krokowa.
brało udział w głosowaniu Radnych: 10
za: 9
przeciw: 0

wstrzymało się: 1

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.
Wobec braku propozycji zmian porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Krokowa przedstawia się
następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
1.
otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2.
przyjęcie protokołu z sesji XLIV,
3.
usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji.
2. Informacja o stanie realizacji uchwał za II półrocze 2017 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej za 2017 rok.
4. Roczne Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2017.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krokowa na lata 2016-2018 za rok 2017.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2017 rok.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Krokowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017r.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa, działki położonej w Dębkach, obręb Żarnowiec, od osoby fizycznej.
2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Lubkowie na rzecz osoby fizycznej.
3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, na rzecz użytkownika wieczystego.
4. określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2018 roku.
5. podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa
7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
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PPKT 2 przyjęcie protokołu z sesji nr XLIV;
Protokół z sesji XLIV – brak uwag do treści protokołu.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 10
za: 10

przeciw: 0

wstrzymało się: 2

Protokół został przyjęty.
PPKT 3 usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji.
W obradach XLV Sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 28 lutego stycznia 2018 roku uczestniczyło
13 Radnych. Nieobecni byli Radni Paweł Szewczak i Rafał Konarzewski. Usprawiedliwienia
wpłynęły do Biura Rady.
Na salę wchodzi Radny Ireneusz Łepek. Obecnych jest 11 Radnych.
Zamknięto punkt 1 porządku obrad.

Ad. 2. Informacja o stanie realizacji uchwał za II półrocze 2017 roku.
Wszyscy Radni otrzymali tabelaryczne zestawienie informacji o stanie realizacji uchwał
za II półrocze 2017 r. Radni nie zgłosili pytań do tego opracowania.
Zamknięto punkt 2 porządku obrad.

Ad. 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej za
2017 rok.
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik GOPS Danuta Mroczkowska.
Radny Władysław Miąskowski zapytał się czy GOPS dysponuje odpowiednią liczbą opiekunów dla
osób starszych.
p. Mroczkowska odpowiedziała, że w pewnym momencie był problem, ponieważ opiekunki
przechodziły na emeryturę, ale już ogłoszony jest nowy nabór i zatrudniona zostanie nowa osoba
na umowę zlecenie.
Zamknięto punkt 3 porządku obrad.

Ad. 4. Roczne Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2017.
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik GOPS Danuta Mroczkowska.
Zamknięto punkt 4 porządku obrad.

Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Krokowa na lata 2016-2018 za rok 2017.
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik GOPS Danuta Mroczkowska.
Zamknięto punkt 5 porządku obrad.

Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Maria Żebrowska.
Zamknięto punkt 6 porządku obrad.

Ad. 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Krokowa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w 2017r.
Sprawozdanie przedstawił Gminny Komendant OSP Janusz Grön.
Radny Władysław Miąskowski powiedział, ze jemu osobiście zabrakło w tym sprawozdania kilka
wniosków i diagnozy na przyszłość. Radny, w tym miejscu, podzielił się swoimi spostrzeżeniami:
myślę, ze powinniśmy pamiętać o hydrantach, ponieważ w niektórych miejscowościach one nie
działają. Ponadto rozmawiamy o załupie samochodu na potrzeby Staży Pożarnej – ale chciałbym,
żebyśmy zanalizowali potrzeby w naszej gminie, czy są nam rzeczywiście potrzebne duże wozy
bojowe. Przed Dębkami i w Karwieńskich Błotach, na terenach podmokłych powstają siedliska i
tam dojazd ciężkiego samochodu jest niemożliwy. Także w innych miejscowościach, gdzie te
uliczki są wąskie dojazd może być utrudniony. W tym miejscy radny jako przewodniczący Komisji
Strategii Rozwoju i Promocji Gminy wnioskuje o spotkanie w tym temacie.
Radny Piotr Piontke wrócił do tematu pożaru w Szarym Dworze- rozmawialiśmy o obciążeniu
kosztami sprawcy tego pożaru, czy coś się w tym temacie zadziało. Komendant odpowiedział, że
wszystkie jednostki biorące udział w tym pożarze.
Komendant odpowiedział, że jednostki miały sprawdzić sprzęt zniszczony podczas pożaru, ale nie
mam informacji, że obciążoną to firmę kosztami.
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Radny Jarosław Zielonka dodał, że w związku z pożarem faktycznie został zniszczony sprzęt i te
jednostki, które brały udział w akcji mogły dostać zwrot pieniędzy z ubezpieczenia i tak też się
stało. Z informacji które Radny posiada to wie, ze właściciel miał zostać pociągnięty do
odpowiedzialności, ale nie wie na jakim etapie jest to w tej chwili.
Wójt dodał, że to jednostki musiałyby z powództwa cywilnego wystąpić o zwrot kosztów. Jeżeli
chodzi o sprzęt i samochody do jednostek to spotkanie jest jak najbardziej zasadne w kontekście
przyszłorocznego budżetu, z tym, że większe jest zapotrzebowanie jednostek na sprzęt niż na
samochody.
Zamknięto punkt 7 porządku obrad.

Ad. 8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Wszyscy Radni otrzymali sprawozdanie Wójta Gminy w wersji papierowej. Nie zgłoszono pytań do tego
opracowania.
Zamknięto punkt 8 porządku obrad.

Ad. 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Zygmunt Piontek.
Zamknięto punkt 9 porządku obrad.

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Władysław Miąskowski na ostatniej sesji Radny poprosił o informacje z zakresu
wykorzystania środków prze Policję – informuję że otrzymaliśmy wyczerpująca informację –
dziękuję Pani Skarbnik. Ponadto:
1. Zasady utrzymywania dróg prywatnych na terenie Gminy Krokowa -wiemy jaki jest nasz stan
dróg gminnych, ale niektóre służby komunalne mają problem z wjazdem na teren dróg prywatnych.
Czy i jakie są przepisy zezwalające na wjazd.
Radny Bogusław Browarczyk:
2. zadał pytanie o działkę z Sławoszynie – jakiś czas temu Komisja Rolnictwa wnioskowała, żeby
ją sprzedać – do się dzieje z tym tematem.
Zamknięto punkt 10 porządku obrad.

Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
PPKT 1 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa, działki położonej w Dębkach,
obręb Żarnowiec, od osoby fizycznej.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Rozbicka – Szyndler oraz Wójt.
Radny Tadeusz Goyke zapytał ile zostało takich kawałków aby tą ulicę Spacerową uregulować.
Pani Maria Rozbicka – Szyndler odpowiedziała, że trwają procedury prawne i trzeba poczekać na
ich zakończenie.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLVI/407/2018.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 10
za: 10
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLVI/407/2018 została podjęta
PPKT 2 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Lubkowie na rzecz osoby fizycznej.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Rozbicka – Szyndler.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLVI/408/2018.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 10
za: 10
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLVI/408/2018 została podjęta
PPKT 3 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, na rzecz
użytkownika wieczystego.
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Rozbicka - Szyndler
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLVI/408/2018.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 10
za: 10
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLVI/409/2018 została podjęta
PPKT 4 określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2018 roku.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Krzysztof Obszyński.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLVI/410/2018.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 10
za: 10
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLVI/410/2018 została podjęta
PPKT 5 podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na salę wchodzi Radny Rafał Konarzewski. Obecnych jest 11 Radnych.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Bożena Szczypior.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLVI/411/2018.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 11
za: 11
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLVI/411/2018 została podjęta
PPKT 6 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina
Krokowa
Uzasadnienie, projekt planu oraz uwagi do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Rozbicka –
Szyndler oraz projektantka planu Gabriela Sieniawska.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania uwagi przyjmując, bądź odrzucając
rozstrzygnięcie Wójta.
Sposób głosowania Rady Gminy Krokowa przedstawia poniższa tabela. Na Sali obecnie znajduje
się 10 Radnych w związku z tym, w głosowaniu nad uwagą bierze udział 10 Radnych.
Nr uwagi
1
2
3

za
10
10
10

przeciw
-

Głosowanie
wstrzymujące
się
-

nie brała
udziału
-

Rozstrzygnięcie Wójta
podtrzymane/odrzucone
przez Radę Gminy
podtrzymane
podtrzymane
podtrzymane

Następnie przystąpiono do przegłosowanie uwag złożonych przez Zarząd Powiatu Puckiego:
Sposób głosowania Rady Gminy Krokowa przedstawia poniższa tabela. Na Sali obecnie znajduje
się 12 Radnych w związku z tym, w głosowaniu nad uwagą bierze udział 12 Radnych.

Nr uwagi
1

za
12

przeciw
-

Głosowanie
wstrzymujące
się
-

nie brała
udziału
-

Rozstrzygnięcie Wójta
podtrzymane/odrzucone
przez Radę Gminy
podtrzymane
4

2
3
4

12
12
12

-

-

-

podtrzymane
podtrzymane
podtrzymane

Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLVI/412/2018.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 12
za: 12
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLVI/412/2018 została podjęta
PPKT 7 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego
fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Rozbicka – Szyndler.
Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony
numerem XLVI/413/2018.
Głosowanie:
brało udział w głosowaniu Radnych: 12
za: 12
przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała Nr XLVI/413/2018 została podjęta
Zamknięto punkt 11 porządku obrad.

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Wójt Gminy:
1. drogi prywatne – powinniśmy się spotkać z Radą. Mam pewne wnioski i przemyślenia dlatego
powinniśmy sobie wypracować pewien plan. Potem zaproponuję spotkanie.
2. wstępnie debatowaliśmy na wspólnych komisjach i nie wróciliśmy do tego tematu, ale też
proponuję spotkanie.
Zamknięto punkt 12 porządku obrad.

Ad. 13. Wolne wnioski
Radny Rafał Konarzewski prosi, aby jeszcze raz przeanalizować wycofaną dziś uchwałę w sprawie
Sulicic i podjąć ją na najbliższej sesji.
Rady Tadeusz Goyke ma pytanie kiedy rozpocznie się równanie dróg. Radny prosi, aby sprzątając
drogi w tym roku zwrócić uwagę, aby piasek nie był tylko wydmuchiwany na pobocze ale
sprzątnięty. Radny prosi również, aby informacja dotycząca budowy dróg w Dębkach do
mieszkańców docierała trochę szybciej, bo kilku mieszkańców nie mogło wyjechać z podwórka.
Radny Piotr Piontke kolejny raz prosi, aby wykonać zgodnie z dokumentacją, przejścia dla pieszych
na drodze nr 215.
Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o drogi w Dębkach to zostanie to przekazane wykonawcy.
Równanie dróg już się zaczęło na wniosek mieszkańców, tam gdzie jest to możliwe, pomimo,
że mróz jeszcze nie puścił. Temat przejść dla pieszych – Wójt chce całościowo zebrać wnioski
mieszkańców po zebraniach wiejskich i zwrócić się odpowiednich zarządów.
Radny Marek Krzebietke powrócił właśnie z posiedzenia PLGR we Władysławowie, gdzie były
rozpatrywanie wnioski projektu grantowego i Radny przekazał informację, że z działania 3.1
wszystkie wnioski z Gminy Krokowa zostały rozpatrzone pozytywnie.
Radny Jarosław Zielonka zapytał na jakim etapie jest remont mostu na rzece Piaśnica oraz prosi o
zabezpieczenie mostu, aby nie było tam przejazdu.
Wójt odpowiedział, że na remonty niestety nie ma na razie środków.
Pani Wojciechowska złożyła zapytanie o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zaległości
podatkowych podmiotów gospodarczych zajmujących się spływem kajakowym i wypożyczeniem
sprzętu wodnego przy Jeziorze Żarnowieckim.
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie jest w stanie teraz udzielić odpowiedzi na to pytanie i
poprosił o złożenie wniosku na piśmie.
Zamknięto punkt 13 porządku obrad.

Ad. 14 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zygmunt Piontek podziękował
wszystkim uczestnikom sesji za przybycie i zamknął obrady XLVI sesji Rady Gminy Krokowa VII
kadencji.
Zamknięto punkt 14 porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.
Protokół liczy 6 ponumerowanych stron.
Protokołowała:
Przewodniczyli:
Dominika Olszewska

Zygmunt Piontek
Przewodniczący Rady Gminy
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