Protokół nr XL/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 17 czerwca 2013 roku
w Salce przy Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1710 XL
Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca powitała Radnych, Sołtysów oraz zaproszonych gości zebranych na Sali.
Listy obecności Radnych, Sołtysów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni Radni:
- Radosław Chmielewski - usprawiedliwiony,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy

2. Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy

3. Bartosz Kobus

- Asystent Burmistrza Miasta i Gminy

4. Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XL Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad, projekty
uchwał i materiały związane z problematyką posiedzenia. Przewodnicząca Rady zwróciła się
z zapytaniem czy są wnioski o zmianę porządku obrad.

Przewodnicząca poinformowała, że dzisiaj wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywiń o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw

Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Projekt uchwały
został przekazany Radnym przed sesją.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad w pkt. 2.3 projekt
uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2013 – 2020”.

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1Zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia
2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na
rok 2013.
2.2 Współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
2.3 Zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 –
2020”.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła porządek obrad po zmianie.
Ad. 2
Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1Zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia
2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok
2013.

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za, ) przyjęła uchwałę nr
XL/214/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Krzywiń na rok 2013.. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2.2Współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii
elektrycznej.

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w uchwale z dnia 9 marca 2012 roku nie ma
żadnych ograniczeń czasowych dotyczących obowiązywania uchwały, natomiast w projekcie
uchwały na dzisiejszej sesji jest zapisane 2014-2015. W związku z tym Radna zapytała, czy
w nowej uchwale nie powinno zostać zapisane, że w momencie wyczerpania tej uchwały
uchwała z dnia 9 marca 2012 roku przestaje obowiązywać.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że uchwała podejmowana jest na konkretne
postępowanie przetargowe, a ponadto wszystkie gminy są zobowiązane podjąć uchwały tej
samej treści.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za, ) przyjęła uchwałę nr
XL/215/2013 w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu
energii elektrycznej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2.3 Zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013
– 2020”.

Asystent Burmistrza Miasta i Gminy przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za, ) przyjęła uchwałę nr
XL/216/2013 w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013 – 2020”.. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że :
- wpłynął wniosek od Pani Ewy Wodarz w sprawie wydzielenia działki rekreacyjnej celem jej
zakupu. Wniosek zostanie przekazany Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia
zgodnie z prośbą Pana Burmistrza,

- wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Radny Mieczysław Landzwojczak odczytał wniosek, który przygotował na prośbę
mieszkańców wsi Jerki w sprawie podjęcia oświadczenia zawierającego negatywne
stanowisko dotyczące proponowanych przez MEN standardów edukacji seksualnej.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wniosek zostanie przekazany Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Socjalnych celem wydania opinii.

Ad. 4
Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1730 zamknęła XL Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.
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