Protokół nr IX/2015
Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 5 lutego 2016 roku
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Janusz Partyka otworzył o godz. 1010 IX 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 5
Radnych, co wobec składu Komisji Gospodarczej wynoszącego 5 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
a) Jacek Nowak-

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń,

b) Honorata Krupka-

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń

c) Władysław Konieczny-

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzywinia

Komisja Gospodarcza jednogłośnie (5 za) przyjęła porządek obrad, który przedstawia się
następująco:
1.

Otwarcie obrad.

2.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 3
grudnia 2015 roku.

3.
4.

Opiniowanie wniosków skierowanych do Komisji.
Wolne głosy i wnioski.

5.

Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 3 grudnia 2015 roku.

Komisja Gospodarcza większością głosów (4 za, 1 głos wstrzymujący się) przyjęła protokół z
posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 3 grudnia 2015 roku.

Ad. 3
Opiniowanie wniosków skierowanych do Komisji.
Komisja zapoznała się i zaopiniowała następujące wnioski w sprawie:
a) nabycia przez Pana Romana Jabłońskiego około 30 m2 gruntu przylegającego do działki
nr geod. 115 w miejscowości Zgliniec- opinia pozytywna, sprzedaż w trybie
bezprzetargowym, komisja wnioskuje o uzyskanie opinii Zebrania Wiejskiego.
b) nabycia przez Pana Pawła Dembnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krzywiń działka nr 460/64 o pow. 0,0773 ha w Jerce,- opina pozytywna, sprzedaż w
trybie przetargowy, komisja wnioskuje o uzyskanie opinii Zebrania Wiejskiego.
c) nabycia przez Pana Macieja Andrzejczaka nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krzywiń działka nr 919 o powierzchni ok. 0,050 ha w Krzywiniu- opinia pozytywna,
tryb

bezprzetargowy

pod

warunkiem,

że

inni

właściciele

bezpośrednio

przylegających działek nie będą zainteresowani kupnem, (koszt podziału i wyceny
wliczony w cenę nieruchomości),
d) nabycia przez Pana Adam Jędrowiaka nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krzywiń, część działka nr 100/6 o pow 0,4 ha w Lubiniu- opinia pozytywna, tryb
bezprzetargowy pod warunkiem, że inni właściciele bezpośrednio przylegających
działek nie będą zainteresowani kupnem, (koszt podziału i wyceny wliczony w cenę
nieruchomości),
e) nabycia przez Państwo Hanna i Mariusz Brukiewicz nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Krzywiń, część działka nr 100/6 o pow. ha 0,2 w Lubiniu- opinia
pozytywna, tryb bezprzetargowy pod warunkiem, że inni właściciele bezpośrednio
przylegających działek nie będą zainteresowani kupnem, (koszt podziału i wyceny
wliczony w cenę nieruchomości),
f) sprzedaży pozostałej działki w Lubiniu nr 100/6 – Komisja proponuje podzielić na 3
działki, min. 0,3ha - opinia pozytywna, tryb przetargowy,
g) przejęcia przez Gminę Krzywiń działki nr 698/2 o pow. 0,0523 ha, stanowiącą drogę w
Łuszkowie od Agencji Nieruchomości Rolnych- opinia pozytywna, przejęcie
nieodpłatne,

h) rozwiązywania problemu zalewania posesji Pana Henryka Cieślarczyka,- Komisja
przeprowadzi wizje lokalną,
i) pisma od Pana Daniela Dodota- Projekt odpowiedzi na pismo zostanie przygotowany
i przedstawiony do akceptacji Radnym na Wspólnym Posiedzeniu Komisji,
Ponadto Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla
w miejscowości Krzywiń- opinia pozytywna, Komisja proponuje nazwę Osiedle Młodych,

Ad 4
Wolne głosy i wnioski.

Ponadto Komisja Gospodarcza:
a) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania osiedla w miejscowości Krzywińopinia pozytywna, Komisja proponuje nazwę Osiedle Młodych,
b) wnioskuje o wycinkę drzew na strudze łagowskiej zlokalizowanej pomiędzy Krzywiniem
od Jeziora, a kanałem Obry,
c) zapoznała się z planami budowy drogi Mościszki-Dalewo w oparciu o planowaną dotację
unijną z PROW,
d) wnioskuje o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi
Lubiń– Krzywiń, zgodnie z podjętymi wnioskami w tej sprawie z Zebrania Wiejskiego w
Lubiniu m.in. obniżenie krawężnika na ścieżce rowerowej w Lubiniu, ul. Podgórna-ul.
Stefaniaka i przy „Czworaku”,
e) wnioskuje o wyasfaltowanie dziur na wiosnę na drodze Bieżyń-Zbęchy Pole,
f) wnioskuje o obniżenie krawężnika przy wjeździe na posesję do Pana Hetmana na ul.
Chłapowskiego w Krzywiniu,
g) zapoznała się etapem realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni ścieków Krzywiniu.

Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji Gospodarczej stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękował wszystkim za przybycie i o godz. 1220 zamknął IX posiedzenie Komisji
Gospodarczej.

Protokołował
Podinspektor
/-/ Mateusz Nejranowski

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej
/-/Janusz Partyka

