Protokół nr VI/2014
Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 27 maja 2015 roku
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Janusz Partyka otworzył o godz. 900 VI posiedzenie
Komisji Gospodarczej.
Przewodniczący powitał Radnych.
Lista obecności członków Komisji Gospodarczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 3
Radnych, co wobec składu Komisji Gospodarczej wynoszącego 5 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radny Mieczysław Landzwojczak,
Radny Antoni Nowak.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
a) Jacek Nowak

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń,

b) Honorata Krupka

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń,

c) Kazimierz Różczka

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich

Komisja Gospodarcza jednogłośnie (3 za) przyjęła porządek obrad, który przedstawia się
następująco:
I część
1.

Otwarcie obrad.

2.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 9 lutego 2015 roku.

3.

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich o planowanych inwestycjach na
terenie Gminy Krzywiń w roku 2015,

4.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Krzywiń za 2014 rok.

II część
5.

Wizja terenowa drogi gminnej (działka nr 356/3) i spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w
Bieżyniu w sprawie dojazdu do nieruchomości położonych za jeziorem w Bieżyniu.

6.

Wolne głosy i wnioski.

7.

Zamknięcie posiedzenia

Ad. 2
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 9 lutego 2015 roku.
Komisja Gospodarcza jednogłośnie (3 za) przyjęła protokół nr II/2015 z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej z dnia 9 lutego 2015 roku.

Ad. 3
Informacja Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich o planowanych inwestycjach
na terenie Gminy Krzywiń w roku 2015.
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Kazimierz Różczka powiedział, że w roku 2015 na
terenie Gminy Krzywiń planowane są następujące inwestycje:
- budowa nawierzchni na drodze Jerka, Kunowo,
- bieżące remonty dróg.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Dariusz Korzeniowski przysłał pismo, w
którym wyjaśnił, że na terenie Gminy Krzywiń w roku 2015 zaplanowano następujące
inwestycje:
1. Przebudowa drogi Lubiń-Bieżyń-Mościszki
2. Budowa chodnika w Wieszkowie,
3. Remont chodnika w Bieżyniu,
4. Budowa chodnika w Zglińcu.
Ponadto na Komisji Gospodarczej poruszane były tematy związane z budową ścieżek
rowerowych na terenie Gminy Krzywiń.
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Kazimierz Różczka podziękował za zaproszenie
i wyszedł z Komisji o godz. 930.

Ad. 4
Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Krzywiń za 2014 rok.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym Miasta i
Gminy Krzywiń za rok 2014. Ponadto Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła przedstawienie
informację o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń według stanu na dzień 31 grudzień
2014r. Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń zapoznała Radnych z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014.
Komisja Gospodarcza na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 roku większością głosów (2 za, 1
wstrzymał się) zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Krzywiń za 2014 rok.

Ad. 5
Wizja terenowa drogi gminnej (działka nr 356/3) i spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w
Bieżyniu w sprawie dojazdu do nieruchomości położonych za jeziorem w Bieżyniu.
Komisja Gospodarcza zwizytowała drogę gminną (działka nr 356/3) i nieistniejącą już drogę
dojazdową do nieruchomości położonych za jeziorem. Następnie Komisja Gospodarcza
odbyła spotkanie z właścicielami nieruchomości w sprawie dojazdu do nieruchomości
położonych za jeziorem w Bieżyniu. Obecni na Komisji właściciele nieruchomości za
jeziorem (poza Panem Szajkiem i Dodotem) wyrazili zgodę na oddanie części swoich
nieruchomości w celu zbudowania drogi dojazdowej do ich nieruchomości proponowanej
przez Burmistrza Miasta i Gminy. Pan Szajek wstrzymał się od decyzji do czasu
rozstrzygnięcia sprawy w sądzie (w sprawie ustanowienia służebności dla Pana
Borowskiego). Pan Dodot jednoznacznie nie wyraził zgody na przekazanie części
nieruchomości pod drogę.
Komisja Gospodarcza po odbyciu wizji lokalnej zaopiniowała następujące wnioski:
a) wniosek Jerzego Picza w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krzywiń położonej w miejscowości Mościszki, oznaczonej jako działka o
numerze ewidencyjnym 107/2 i powierzchni 0,729 ha- Komisja Gospodarcza

wnioskuje o dokładne wytyczenie granic działki, rozstrzygnięcie kwestii drogi,
sprzedaży działki w trybie przetargowym,
b) wniosek Stanisława Jankowskiego o przycięcie konarów drzewa kasztan

w

miejscowości Cichowo- Komisja Gospodarcza zaopiniowała wniosek negatywnie,

Ad. 6
Wolne głosy i wnioski.
Brak wolnych głosów i wniosków.

Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji Gospodarczej stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękował wszystkim za przybycie i o godz. 1440 zamknął VI posiedzenie Komisji
Gospodarczej.
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