Protokół nr XLI/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 24 czerwca 2013 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1710XLI
Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca powitała Radnych, Sołtysów oraz zaproszonych gości zebranych na Sali.
Listy obecności Radnych,

Sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki do

niniejszego protokołu.

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. Andrzej Skibiński

- Radca Prawny

5. Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejskiego-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej

6. Bogumiła Bąkowska

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

7. Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

8.

Anna Szułczyńska

- Dyrektor Gminnego

Przedszkola Samorządowego

w

Krzywiniu
9.

Beata Zborowska

- Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama
Mickiewicza w Lubiniu

10. Marek Żołedziewski

- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu

11. Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

12. Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

13.

- Kierownik Referatu Służb Technicznych

Henryk Kolan
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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 na sesji:
Radny Janusz Partyka- usprawiedliwiony

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad, projekty
uchwał i materiały związane z problematyką posiedzenia. Przewodnicząca Rady przeprosiła
za zamieszanie jakie powstało przy projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń. Przewodnicząca Rady poinformowała, że zmiana
treści projektu uchwały jest podyktowana opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu. Przewodnicząca powiedziała, że wszystko się zgadza, tylko ta opinia RIO dotyczy
uchwały o udzieleniu absolutorium za 2010 rok, a z tą opinią Rada zapoznała się w sierpniu
2011 roku. Od tego czasu Burmistrz przygotowywał dwa projekty uchwał w tej sprawie w
2012 i 2013 roku. W 2012 roku mówiłam o tym na sesji absolutoryjnej i mimo to projekt
uchwały również został źle przygotowany. Takie czynności są powtarzane, mimo to, że
odbyły się na ten temat rozmowy z Burmistrzem, ale jak widać bezskutecznie.
Przewodnicząca powiedziała, że to Burmistrz jest szefem i ponosi za to odpowiedzialność.
Może najwyższy czas, aby Pan coś z tym zrobił,aby ta sytuacja się poprawiła, bo przez
niekompetentność i nieudolność niektórych urzędników naraża Pan Urząd na straty, a mnie na
wysłuchiwanie uwag i wywodów ze strony Radnej Motławskiej. Przewodnicząca poprosiła
Burmistrza o ustosunkowanie się do całej sytuacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że pojawił się kolejny projekt uchwały, a to
świadczy o tym, że ten błąd został naprawiony. Było to niedopatrzenie i zdaniem Burmistrza
taki błąd już się nie pojawi.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że gdyby te projekty uchwał nie byłyby przygotowywane
na ostatnią chwilę, nie dochodziło by do kolejnych błędów.
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Przewodnicząca Rady powiedziała, że jest inna nazwa projektu uchwały w porządku obrad w
pkt 8.7 i inna w treści samej uchwały. Przewodnicząca zapytała, czy ta różnica ma jakieś
znaczenie.

Radca Prawny powiedział, że jeżeli Radni to zaakceptują, to nie ma problemu, porządek
obrad został przedłożony, uściśleniem tego jest projekt uchwały, który został zaproponowany
przez organ wykonawczy.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są wnioski o zmianę porządku obrad.

Radni nie wnieśli żadnych propozycji zmian porządku obrad, w związku z czym porządek
obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.04.2013 r.
3. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 3.06.2013 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2012:
7.1 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za rok
2012.
7.2 przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2012.
7.3 przedstawienie informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń według stanu na
dzień 31 grudzień 2012 r.
7.4 przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za
rok 2012.
7.5 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za rok 2012.
7.6 przedstawienie opinii Komisji Stałych.
7.7 przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
7.8 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej.
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7.9 debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym.
8 Podjęcie uchwał w sprawie:
1.

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2012 rok.

2.

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu
wykonania budżetu za 2012 rok.

3.

Zmiany Uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Krzywinia.

4.

Przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości Jurkowo
(Stary Dębiec).
5.

Przyznania w 2013 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

6.

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.

7.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 20132016.

9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10 Wolne głosy i wnioski.
11 Zamknięcie sesji.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.04.2013 r.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że błędy literowe zostały poprawione, a ponadto Radna
Krystyna Motławska zaproponowała zapis „ na str. 15 po wypowiedzi Radnego Romana
Majorczyka w brzmieniu:

Radny Roman Majorczyk powiedział, że uważa, że Pan Burmistrz postara się, abym przed
sądem, albo prokuraturą odpowiedział skąd mam to pismo. Radny przekazał tą umowę
dyrektorom szkół pytając co oznaczają skróty: Par. 1., Par. 2. „

Zapis:
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„Jego zdaniem wyraz

paragraf

napisany jest błędnie winien być napisany w formie

symbolu”

Po odsłuchaniu taśmy dopisano wyrażenie:

„Radny zapytał czy tak się oznacza paragrafy?”

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła protokół z XXXVIII Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 29.04.2013 r.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 3.06.2013 r.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że błędy literowe zostały poprawione, a ponadto Radna
Krystyna Motławska złożyła uwagę na brak zapisu o jej wypowiedzi na str. 6 po wypowiedzi
Przewodniczącej Rady w brzmieniu:

„Przewodnicząca Rady powiedziała, że Biuro Rady dysponuje czarno białą drukarką, dlatego
w momencie możliwości wydruku kolorowego, pracownik Biura Rady uczynił to i przekazał
Radnym bardziej czytelną wersję tej uchwały w kolorze.

Radna zapisała:
„(powiedziałam dalej że jest to brak oszczędności )- proszę sprawdzić dokładny zapis na
taśmie ( KMO)”

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ze względu na to, że Radna Krystyna Motławska tej
wypowiedzi nie udzieliła przez mikrofon, z taśmy nie można odsłuchać treści wystąpienia
Radnej, w związku z tym zapis ten nie zostanie umieszczony.

Radna Krystyna Motławska przedstawiła następujące zdania odrębne do protokołu:
1. „Pierwsze zdanie odrębne do pkt wolne głosy i wnioski
do Ad. 9
Wolne głosy i wnioski
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Przewodnicząca Rady powiedziała, że na pismo, które zostało odczytane bez naszej zgody
grupa Radnych napisała odpowiedź, że z taką sytuacją się nie zgadzamy. To pismo było
przedstawione na posiedzeniu roboczym, każdy mógł się pod tym pismem podpisać, natomiast
Wy takiej możliwości nam nie daliście.

Zdanie to w części „ To pismo było przedstawione na posiedzeniu roboczym”
Jest nie w pełni prawdą , bowiem zostało ponownie odczytane na sesji Rady Miejskiej
Krzywiniaodbytej w dniu 25 marca 2013 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu
( protokół nr XXXVI/2013) , w którym w pkt 12 czytamy:

Ad. 12
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady odczytała list, który wpłynął do Rady Miejskiej Krzywinia i
przedstawicieli władz samorządowych w Krzywiniu. List stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

2. Drugie zdanie odrębne do pkt wolne głosy i wnioski

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że odkąd jest Pani w Radzie zamiast budować i
przyczyniać się do rozwoju naszej gminy Pani nadal chce burzyć i niszczyć nadzieję na lepszą
przyszłość dla naszych mieszkańców.
Jest to pomówienie Przewodniczącej Radypod moim adresem

3. Trzecie zdanie odrębne do pkt wolne głosy i wnioski

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski.

Radny Bolesław Ratajczak złożył wniosek formalny o zakończenie sesji.
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Rada Miejska Krzywinia większością głosów (8 za, 7 przeciw) przyjęła wniosek Radnego
Bolesława Ratajczaka.

To działanie jest sprzeczne z prawem z art. 19 ust 2 Ustawy o samorządzie gminnym oraz z
art. 38 i 39 statutu gminy

4. Czwarte zdanie odrębne- dotyczy zakończenia sesji

Ad. 10
Zakończenie sesji.

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim
za przybycie i o godz. 1830 zamknęła XXXIX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Stwierdzenie takie jest nie uprawnione, ponieważ Przewodnicząca w sposób nie zgodny z
prawem zamknęła sesję . W ten sposób Przewodnicząca pozbawiła Radnych , sołtysów i
mieszkańców możliwości zabrania głosu.”

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii prawnej w tym zakresie Radcy
Prawnego.

Radca Prawny powiedział, że nie ma czegoś takiego jak zdanie odrębne, protokół to nie jest
scenogram. Protokół oddaje ducha i nurt przebiegu dyskusji. Zdanie odrębne do protokołu
należy potraktować jako spostrzeżenia. Za protokół odpowiada Biuro Rady, Przewodnicząca
Rady z Zastępcami.

Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię prawną w temacie zamknięcia sesji, o którym
mówiła Radna Krystyna Motławska.

Radca Prawny powiedział, że nie wszystko wynika z przepisów. Rada jest organem , który
ustala pewne reguły. Bezpośrednio te kwestie, które porusza Radna Krystyna Motławska nie
wynikają z ustawy o samorządzie i statutu gminy. Gestią Przewodniczącej jest prowadzenie
obrad, tak aby oddawały ducha prawu jak i kwestii proceduralnych. W kwestii zamknięcia
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sesji odpowiedzialna jest Przewodnicząca Rady. Głosowanie się odbyło, takie są zasady
demokracji.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zanim Radna Motławska zacznie oskarżać niech zajrzy
gdzie ona łamała prawo, a potem mnie oceniać i oskarżać. Oceniać można, ale oskarżać
niesłusznie raczej nie. Te oskarżenia nie służą, ani Pani jako Radnej, ani całej Radzie, a na
pewno nie przyczyniają się do rozwoju naszej Gminy.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła protokół z XXXIX Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 3.06.2013 r.

Ad. 4
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz przedstawiła informację z działalności w okresie
międzysesyjnym. Pytań nie było. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie
międzysesyjnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w
tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.Sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z wykonania uchwał Rady
Miejskiej Krzywinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zwracała się już kilkakrotnie o udostępnienie pisma w
sprawie odpowiedzi do mieszkańców Łagowa oraz pisma Wojewody w sprawie zespołu
pałacowo-parkowego w Cichowie. Mimo zapewnień ze strony Burmistrza na sesji w styczniu
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do tej pory nie mogę uzyskać do tych pism wglądu. Przewodnicząca zapytała, czy te
informacje są tajne i dlaczego Burmistrz broni do nich dostępu.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że należy zwrócić się pismem w tej sprawie. W
obliczu wydarzeń, gdzie różne instytucje przychodzą do Urzędu i chcą pisma, których Pani
nie posiada. Pewnymi pismami zarządza i zawiaduje Burmistrz. Te pisma zostaną Pani
przekazane, jak tylko wpłynie pismo. Nic tajnego w tych dokumentach nie ma, pisma te były
także przedstawiane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na stronie Gminy Krzywiń jest taki zapis, że jeżeli
informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej nie jest potrzebny wniosek
pisemny. Jeżeli jest taka wola Pana Burmistrza, to zostanie przygotowane pismo.

Ad. 7
Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2012:
7.1

przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za

rok 2012.

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Krzywiń za rok 2012.

7.2 przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2012.

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Krzywiń za
rok 2012.

7.3 przedstawienie informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń według stanu na
dzień 31 grudzień 2012 r.

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła informację o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń
według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

9

7.4 przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za
rok 2012.
Bogumiła Bąkowska Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przedstawiła
sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za rok 2012.

7.5 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z
wykonania budżetu za rok 2012.

Alina Stróżyńska główny specjalista ds. Budżetu przedstawiła opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012

7.6 przedstawienie opinii Komisji Stałych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała:
- sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Krzywiń za 2012 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2012 wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
- informację o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3
ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych powiedziała, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 27 maja 2013 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2012 rok.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej powiedział, że Komisja na posiedzeniu w
dniu 28 maja 2013 roku pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywiń z wykonania Budżetu za 2012 rok.

7.7 Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek w sprawie absolutorium. Wniosek
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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7.8 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady przedstawiła Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej. Opinia RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.9 debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym.

Przewodnicząca Rady otworzyła debatę nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i
sprawozdaniem finansowym.

Przewodnicząca Rady zapytała czy Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń złożył stosowne
wyjaśnienia w sprawie sprzedaży zespołu parkowo-pałacowego w Cichowie oraz jakie kroki
podjął przed dalszą jego dewastacją.

Maciej Gubanski Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powiedział, że
odpowiedź Komisji Rewizyjnej została przekazana ustnie, ale zostanie przygotowana
odpowiedź na piśmie i będzie przekazana Komisji Rewizyjnej. Pałac na dzień dzisiejszy
niszczeje, Gmina nie ma środków finansowych, więc albo będziemy wnioskować do
Wojewody o przyspieszenie decyzji, albo będziemy chcieli przekazać pałac pod władanie
wojewodzie. Była jeszcze propozycja, aby sprzedać pałac za symboliczną złotówkę
spadkobiercom, ale z tego tytułu mogą być problemy związane z naruszeniem ustawy o
gospodarce nieruchomościami.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że pałac został przyjęty w drodze darowizny na
określone zadanie. To zadanie nie zostało zrealizowane. W tym momencie są sprawy
spadkowe, dlatego kolejny przetarg zdaniem Burmistrza nie wchodzi w grę.

Radna Krystyna Motławska przedstawiła analizę wykonania budżetu Miasta i Gminy
Krzywiń za rok 2012 porównując go z wykonaniem budżetu za rok 2011 i rok 2010.

Przewodnicząca Rady poprosiła Radną Motławską o krótsze informacje, ponieważ Radni to
już wszystko znają. Zdaniem Przewodniczącej debata jest po to, aby rozwiać wszystkie
wątpliwości przed głosowaniem.
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Radna Krystyna Motławska powiedziała, że projektuchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z projektu uchwały jest niekompletny. W
treści należy zidentyfikować jakie sprawozdanie finansowe się zatwierdza. Należy wymienić
elementy sprawozdania finansowego i podać ogólne kwoty. Radna złożyła wniosek o
rozszerzenie projektu uchwały o elementy sprawozdania finansowego zgodnie z
rozporządzeniem ministra Finansów.

Radca Prawny powiedział, że można zapisać, że zatwierdza się sprawozdanie finansowe,
które stanowi załącznik do niniejszej uchwały i to będzie wystarczające.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że na Komisji Rewizyjnej Kierownik Maciej Gubański
powiedział, że pałac w Cichowie został skomunalizowany, a dzisiaj Burmistrz mówi, że
został przekazany na określony cel. Radny zapytał gdzie jest prawda. Zdaniem Radnego
odpowiedzi na pytania zadane Burmistrzowi przez Komisję Rewizyjną na dzisiejszej sesji
powinny zostać udzielone.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że rozmawiał z Wojewodą o tej sprawie i w
tym momencie w jego ocenie nieruchomość powinna być zwrócona na rzecz Skarbu Państwa.
Osoba, która mieszka na tym terenie do końca czerwca wyprowadzi się, dlatego powinniśmy
oddać to mienie na rzecz Skarbu Państwa.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zgodnie z opinią RIO Burmistrz powinien złożyć
wyjaśnienia i usunąć uchybienia w zakresie wydzierżawiania mienia gminnego.
Przewodnicząca Rady zapytała jakie kroki zostały podjęte w celu usunięcia tych uchybień.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej kolejne
umowy na dzierżawę gruntów są zawierane na podstawie przeprowadzonych przetargów.
Umowy, które obowiązują nie zostaną rozwiązane.

W związku z wyczerpaniem głosów w debacie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i
sprawozdaniem

finansowym

Przewodnicząca

sprawozdaniami.
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Rady

zamknęła

debatę

nad

w/w

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o godz.
1910
Przewodnicząca wznowiła obrady XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1922

Ad. 8
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2012 rok.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnej Krystyny Motławskiej o
zidentyfikowanie elementów sprawozdania finansowego w uchwale dotyczącej zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za- 1, przeciw- 8, wstrzymało się-5 ) odrzuciła
wniosek Radnej Krystyny Motławskiej

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych większością głosów (za- 11, wstrzymało
się- 3) przyjęła uchwałę nr XLI/217/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2012
rok.Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2
Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania
budżetu za 2012 rok.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w uzasadnieniu do uchwały powołuje się
sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012. Ten element
jest zbędny i nie jest elementem sprawozdania finansowego, który podlega zatwierdzeniu.

Radca Prawny powiedział, że nie jest to błąd mogący rzutować podjęciem działań ze strony
organów nadzoru.
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Przewodnicząca Rady jeszcze raz 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.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych większością głosów (za- 12, przeciw- 1
wstrzymało się- 1) przyjęła uchwałę nr XLI/218/2013 w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zdaniem Przewodniczącej Rady mimo wielu wątpliwości Burmistrzowi udało się przekonać
Radnych do podjętych przez siebie działań w 2012 roku, co wynika z przebiegu głosowania.
Następnie Przewodnicząca pogratulowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń osiągnięcia
dobrego wyniku oraz życzyła dalszych sukcesów na przyszłość.

Burmistrz Miasta i Gminy podziękował wszystkim za uznanie oraz za pozytywną opinię o
wykonaniu budżetu za rok 2012.

Radny Radosław Chmielewski opuścił obrady XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z
przyczyn usprawiedliwionych o godz. 1930.

Ad. 3
Zmiany Uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 listopada 2010 r. w
sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku ze złożoną rezygnacją Radnego
Andrzeja Kaczmarka z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rada powinna
dokonać wyboru nowego Przewodniczącego. Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie
kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.

Radny Antoni Nowak zaproponował kandydaturę Radnej Krystyny Motławskiej.

Radna Krystyna Motławska nie przyjęła kandydatury.

14

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z brakiem innych kandydatur na funkcję
Przewodniczącego Komisji projekt uchwały wróci na kolejną sesję.

Ad. 4
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości Jurkowo (Stary Dębiec).

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLI/219/2013

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości
Jurkowo (Stary Dębiec). Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Przyznania w 2013 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

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

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLI/220/2013 w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
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.

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
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Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLI/221/2013 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.

Ad. 7
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2016.
Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLI/222/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń
na lata 2013-2016.Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W związku z brakiem interpelacji i zapytań Radnych Przewodnicząca przeszła do kolejnego
pkt. porządku obrad.

Ad. 13
Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady zapytała Burmistrza o wyniki kontroli zarządzonej przez Burmistrza
Miasta i Gminy w Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Krzywiniu. Ponadto
Przewodnicząca zapytała czy ta kontrola jest zarządzona na podstawie interwencji rodziców.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że między innymi zarządzenie o kontroli zostało
wydane na podstawie interwencji rodziców. Wyniki już są znane, ale protokół jeszcze nie jest
gotowy. Zdaniem Burmistrza należałoby uściślić zasady rekrutacji.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy dzieci z Kopaszewa i Rąbina zostaną przyjęte do
przedszkoli.
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Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że rodzicom tych dzieci, które nie dostały się do
przedszkola zostały wskazane wolne miejsca w innych oddziałach.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wysyłanie dzieci z miejscowości Rąbiń do Krzywinia
to jest znaczny koszt.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że rozumie tych rodziców, koszty dowozu, jednak
zasady rekrutacji i regulamin jest określony.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z nową ustawa śmieciową zgłaszają się do
niej mieszkańcy Gminy z pytaniami czy uzyskają umowę na wywóz śmieci.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że żaden mieszkaniec nie otrzyma żadnej
umowy. Właściciele nieruchomości otrzymają tylko blankiet z indywidualnym kontem, na
który będą zobowiązani uiszczać opłaty.

Przewodnicząca Rady zapytała Burmistrza na podstawie czego mieszkańcy mogą się odwołać
od np. nieterminowego wywozu śmieci skoro nie będą mieć żadnej umowy, a obowiązywał
będzie tylko regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że mieszkańcy nie będą się odwoływać,
odpowiedzialnym za wszystko jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Ponadto Burmistrz powiedział, ze na początku lipca każdy właściciel nieruchomości otrzyma
zasady segregacji, terminy wywozu nieczystości stałych.

Radny Jerzy Nowak powiedział, ze jest tydzień do wdrożenia nowej ustawy śmieciowej,
dlatego zdaniem Radnego ważne są terminy wywozu śmieci.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że nie zna jeszcze terminów wywozu nieczystości
stałych z terenu Miasta i Gminy Krzywiń.

Radna Magdalena Mielczarek zapytała co ma zrobić, ponieważ MZO zbierając ostatni raz
nieczystości stałe zabrało kubły. Mieszkańcy nie mają kubłów i worków. Radna zapytała co
mają robić.
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Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że właściciel nieruchomości we własnym zakresie ma
obowiązek zapewnić nieruchomość w kubeł. Natomiast worki zostaną dostarczone przy
odbiorze odpadów komunalnych.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że porządek obrad zawierał debatę nad
sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym. Radna zapytała na jakiej
podstawie Przewodnicząca Rady dążyła do ograniczenia jej wystąpienia podczas debaty, jak
to jest nasz obowiązek.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zgodnie ze statutem przewodniczący obrad może
ograniczyć głos, jeśli wypowiedź jest nie na temat. Debata to nie jest suche przedstawianie
informacji. Te informacje są znane Radnym.

Radna Motławska powiedziała, że jest Pani w błędzie, jest to niezgodne z prawem.

Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię Prawną Radcy Prawnego w tym temacie.

Radca Prawny zaproponował Panią Radnym, że najlepiej będzie jak udadzą się na lampkę
wina.

Przewodnicząca Rady powiedziała, dlaczego Pani Radna zachowuje taką negatywną postawę,
powinna Pani to zmienić.

Mirosław Ziętkiewicz powiedział, że Pan Burmistrz mówi o obowiązkach jakie mieszkańcy
mają w związku z nową ustawą śmieciową. Zdaniem Mirosława Ziętkiewicza mieszkańcy
oprócz obowiązków chcą mieć też prawa, które powinny zostać im zapewnione przez
Burmistrza i Radę.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że uchwała o przystąpieniu do związku został podjęta
przez Radę Miejską Krzywinia. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego będzie
realizował obowiązki nałożone na gminę przez ustawę śmieciową.
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Ferdynand Stężycki przekazał informację dotyczącą ostatniego gradobicia i szacowania strat
przez Gminną Komisję.

Jan Motławski powiedział, że ma nadzieję, że wniosek Komisji Rewizyjnej będzie ogłoszony
w Bip-ie. Jan Motławski poinformował, że jest tam błąd, ponieważ zobowiązanie gminy
wynosi ponad 7 mln, w tym zobowiązania wobec budżetu wynoszą 4 mln.

Jan Lemański sołtys wsi Jerka poprosił, aby po sesji wszyscy sołtysi zostali chwilę. Ponadto
sołtys powiedział, że od pewnego czasu sołtysi otrzymują wszystkie materiały na sesję tak jak
Radni. Kiedyś otrzymaliśmy tylko zaproszenie i uchwałę, która dotyczyła danej wioski.
Zdaniem sołtysa z punktu widzenia gospodarczego nie jest konieczne, aby sołtysi
otrzymywali wszystkie materiały na sesję. Ponadto Sołtys zapytał kiedy będzie spotkanie
sołtysów, Burmistrza i Skarbnik. Sołtys zaproponował, aby to spotkanie poświęcić tematyce
odbioru odpadów Komunalnych.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że kwestia przekazywania projektów uchwał dla sołtysów
była długo dyskutowana przez Radnych. Tą sprawę poruszył Radny Zbigniew Zieliński.
Przewodnicząca powiedziała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sołtysi o sesji są
zawiadamiani na tych samych zasadach co Radni, dlatego po zasięgnięciu opinii Radcy
Prawnego Urzędu i Radcy z Wokiss-u postanowiliśmy dostarczać sołtysom przed sesją
wszystkie materiały tak jak Radnym.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że spotkanie z sołtysami odbędzie się w lipcu. Ponadto
Burmistrz powiedział, że w Gminie Krzywiń wdrażanie ustawy śmieciowej jest na
zaawansowanym etapie.

Sołtys wsi Zbęchy Pole zapytał, gdzie ma zgłaszać awarie świateł ulicznych.

Asystent Burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że takie awarie należy zgłaszać do
Krzysztofa Ostrowskiego.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że prawie żaden sołtys nie ma materiałów na sesję. Radny
zapytał Radcy Prawnego, czy nie ma „kruczka”, aby ominąć tego przepisu, który nakazuje
przekazywanie sołtysom wszystkich materiałów.
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Radca Prawny powiedział, że na dziś takiego prawnego obowiązku nie ma, aby sołtysom
dostarczać wszystkie materiały na sesję. Ponadto Radca powiedział, że nie zgadza się z opinią
prawną Wokiss-u w tym temacie.

Bartosz Kobus Asystent Burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że w tym roku spotkanie
odbędzie się w Cichowie, pod koniec lipca jak już będą znane wysokości kwot funduszów
sołeckich na przyszły rok. Ponadto Bartosz Kobus powiedział, że za dwa tygodnie odbędzie
się wyjazd Rady Młodych z uwagi na koniec kadencji. Bartosz Kobus zaprosił do wyjazdu
jednego przedstawiciela Rady Miejskiej Krzywinia.

Krystyna Moszyńska pogratulowała Burmistrzowi uzyskania absolutorium, jednocześnie
zaznaczając, że nie zgadza się z stwierdzeniem przewodniczącej Rady, że Burmistrzowi udało
się. Zdaniem Krystyny Moszyńskiej praca odbywa się w trudnych warunkach, a wykonanie
budżetu to wypadkowa pracy Burmistrza, urzędników i Radnych. Dobrze, aby ta atmosfera
była trochę inna. Krystyna Moszyńska powiedziała, że 12 lat była Radną i nie przypomina
sobie, aby przewodniczący obrad rozpoczynał sesję od ataku. To wprowadza bardzo nerwową
atmosferę.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że to nie był atak, projekty uchwał nie docierają na czas,
ciągle są braki, przypominam o tym Burmistrzowi, aby ułatwić nam pracę.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że do PROW- u był składany wniosek o
budowę sieci kanalizacyjnej Jerka - Łuszkowo. Jest zagrożenie, że dofinansowanie zostanie
odebrane, jeżeli na tych działkach do końca 2015 roku nie zostaną oddane do użytku domy.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że kolejna sesja odbędzie się w sierpniu. Przewodnicząca
Rady poprosiła o terminowe przekazanie projektów uchwał, tak, aby Komisje mogły przed
sesją zaopiniować projekty uchwał.

Przewodnicząca Komisji Oświaty zapytała Dyrektorów Szkół o wyniki egzaminów
gimnazjalnych. Ponadto Radna zaapelowała do Radnych, aby wszelkie wątpliwości wyjaśniać
przed sesją, aby nie mówić o wszystkim na sesji.
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Radny Antoni Nowak powiedział, że to nie Burmistrz powinien organizować spotkanie z
sołtysami, tylko sołtysi powinni wyjść z inicjatywą. Zdaniem Radnego Prezes Sołtysów Jan
Lemański nie dążył do tego, aby to spotkanie się odbyło. Radny zapytał co z ludźmi, którzy
chcą śmieci oddać, ale nie mają worków do segregacji.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że należy się uzbroić w cierpliwość, zostało kilka dni.
Od 1 lipca należy segregować, jeżeli nie będzie worków, segregować w inne worki.

Sołtys wsi Jerka powiedział, że jest prezesem Stowarzyszenia Sołtysów, ale nie wszyscy
sołtysi są w Stowarzyszeniu. Organizowanie spotkań Burmistrza z Sołtysami jest domeną
Burmistrza.

Ad. 14
Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 2040 zamknęła XLI Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.

Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz
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