Protokół nr XII/2016
Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 20 czerwca 2016 roku
w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Janusz Partyka otworzył o godz. 1000 XII 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) Bartosz Kobus-

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,

b) Maciej Gubański-

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

c) Zbigniew Mrug-

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
16 maja 2016 roku.

3.

Opiniowanie projektów uchwał i wniosków.

4.

Wizytacja w terenie.

5.

Wolne głosy i wnioski.

6.

Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 16 maja 2016 roku.

Komisja Gospodarcza większością głosów (5 za) przyjęła protokół z posiedzenia Komisji
Gospodarczej z dnia 16 maja 2016 roku.

Ad. 3
Opiniowanie projektów uchwał i wniosków.
Komisja Gospodarcza za zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w obrębie
miejscowości Nowy Dwór.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bartosz Kobus przedstawił komentarz do w/w projektu uchwały.
Komisja Gospodarcza jednogłośnie (5 za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usług w obrębie miejscowości Nowy Dwór.

Ad.4
Wizytacja w terenie.
Komisja Gospodarcza po odbyciu wizji terenowej zaopiniowała następujące wnioski:
a)

wniosek Leszka Starowicza w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr geod. 318/4 położonej w miejscowości Nowy Dwór- opinia
pozytywna, do realizacji w 2017 roku,

b) wniosek Jerzego Dodota w sprawie zakupu działki nr 638 w Jerce- Komisja wnioskuje o
opinię Zebrania Wiejskiego,
c) wniosek Krzysztofa Wojtkowiaka w sprawie nabycia działki nr 54 o powierzchni około 140m2
położonej w Łagowie- opinia pozytywna, Komisja wnioskuje o opinię Zebrania Wiejskiego.
d) pismo Henryka Cieślarczyka w sprawie drogi koło szeregowca w Krzywiniu- Komisja przy
udziale pracowników UMiG dokonała wizji lokalnej i stwierdziła, że „stan drogi jest
odpowiedni, remont tej drogi nie znajduje się w zadaniach priorytetowych Gminy
Krzywiń. Komisja zaleca uregulować stosunki międzysąsiedzkie”.
e) wniosek Karola Garasza i Aleksandry Stężyckiej w sprawie nabycia cześć działki o numerze
ewidencyjnym 179 – opinia pozytywna, Komisja wnioskuje o uzyskanie opinii zebrania
wiejskiego.

Ad. 5
Wolne głosy i wnioski.
Komisja Gospodarcza uchwaliła następujące wnioski:
a) uregulować szerokość ul. Ogrodowej w Krzywiniu,

b) wyciąć drzewa oraz wykopać rów odwadniający wzdłuż ul. Zielonej w Lubiniu,
c) udrożnić przepust na drodze Bieżyń- Zbęchy Pole,
d) udrożnić rów odwadniający w Lubiniu w na skrzyżowaniu drogi podgórnej i drogi powiatowej
w Lubiniu,
e) załatać dziury na drodze gminnej w Nowym Dworze w kierunku Państwa Bączkowskich,

Ad. 6
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji Gospodarczej stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękował wszystkim za przybycie i o godz. 1315 zamknął XII posiedzenie Komisji
Gospodarczej.
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