Protokół nr XLII/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 1 sierpnia 2013 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1710 XLII
Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za uczczenie minutą ciszy pamięci
wszystkich poległych w Powstaniu Warszawskim z okazji 69 rocznicy wybuchu powstania.

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. Robert Kubiak

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

3. Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy

4. Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

5.

Anna Szułczyńska

- Dyrektor Gminnego

Przedszkola Samorządowego

w

Krzywiniu
6.

Marek Żołedziewski

- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu

7. Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

8. Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Służb Technicznych

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni na sesji:
Radny Zbigniew Zieliński- usprawiedliwiony,
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Radny Roman Majorczyk- usprawiedliwiony,
Radny Bolesław Ratajczak- usprawiedliwiony,
Radny Andrzej Gubański- usprawiedliwiony,

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XLII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad oraz
projekt uchwały.

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 XL Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 17.06.2013 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń.

4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie sesji.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XL Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 17.06.2013 r.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (11 za) przyjęła protokół z XL Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 17.06.2013 r.

Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń.
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Podinspektor Referatu Organizacyjnego Jolanta Bilska przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że przedstawiona uchwała jest bardzo elastyczna
i może powodować skutki dodatnie dla gminy. Radna zapytała ile takie stypendia kosztują
gminę w ciągu roku.

Jolanta Bilska odpowiedziała, że gmina dokłada 20 % do którego obliguje ustawa o finansach
publicznych. Natomiast jeżeli wniosków wpływa więcej, więcej wówczas dokłada gmina,
żeby w ogóle wypłacić stypendia.

Radna Krystyna Motławska zwróciła uwagę na pojawiające się błędy literowe w projekcie
uchwały i podając przykłady błędów poprosiła o ich korektę.

Jolanta Bilska omówiła zmianę w grupach dochodowych osób starających się o pomoc
świadczeniobiorców pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Krzywiń.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 11 Radnych większością głosów (za- 10, przeciw- 1)
przyjęła uchwałę nr XLII/223/2013 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady poinformowała Radnych o:
- rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającym nieważność
uchwały XXXIX/210/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej Osiedle Młodych w Krzywiniu ze względu na istotne
naruszenia prawa.
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- odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy na wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący
możliwości zbycia zespołu pałaco-parkowego w Cichowie. Komisja Rewizyjna zapoznała się
już z tym pismem na posiedzeniu w czerwcu b.r.,

- udzieleniu dotacji dla Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,

- prośbie od Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Kościanie o ufundowanie medali dla trzech drużyn startujących w
zawodach na kwotę od 350 do 400 zł. Po uzgodnieniach z Wiceprzewodniczącymi oraz po
zaciągnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń została wysłana zgoda na
ufundowanie tych medali.

Radna Krystyna Motławska zapytała z jakich środków te 300 zł zostało przeznaczone na
ufundowanie medali.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że sikawki konne będą dopiero 18 sierpnia b.r., dlatego
pieniądze nie zostały jeszcze wypłacone.

Radna Krystyna Motławska poddała pod dyskusję, czy w tym względzie Rada nie powinna
podjąć uchwały.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że prośba jest skierowana do Przewodniczącej, dlatego
decyzja jest w rękach Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących. Do tej pory taka była
praktyka.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że pytanie Przewodniczącej Rady dotyczyło
możliwości skorzystania z pieniędzy przeznaczonych na Biuro Rady. Zdaniem Burmistrza
inną kwestią jest celowość tej decyzji. Impreza sikawek konnych została z Cichowa zabrana.
W tym roku nikt nie zwrócił się do Burmistrza z prośbą o ufundowanie pucharów.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że taka jest praktyka, że Przewodniczący funduje
puchary, medale, słodycze i podejmuje o tym decyzję sam. Jeżeli Radni uważają inaczej to
Przewodnicząca poprosiła o inne propozycje podejmowania w tym zakresie decyzji.
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Radny Jerzy Nowak zapytał, jak wyglądało finansowanie sikawek konnych w roku ubiegłym.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że znaczna część zadań organizacyjnych
spoczywała na Gminie Krzywiń. Natomiast co do kwot to trudno się wypowiadać nie mając
przed sobą dokładnych danych.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że jeżeli inne Gminy nam dawały pieniądze na nagrody to
powinniśmy również dać te pieniądze, aby nie pomyśleli, że jesteśmy złośliwi.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że prośby o ufundowanie nagród, pucharów są wysyłane
co roku do wszystkich samorządów na terenie Powiatu Kościańskiego.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w jej odczuciu wydatki w tym zakresie powinny
być dokonywane przez Burmistrza, a Rada może podjąć uchwałę o przeznaczeniu takich
środków. Zdaniem Radnej jednoosobowo, albo trzyosobowo nie powinna ta decyzja być
podjęta. Jest to przekroczenie kompetencji.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że taka była praktyka i tak też uczyniono w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto nie wydaje zgody na ufundowanie tych medali.
Przewodnicząca poinformowała, że nikt nie wyraził sprzeciwu, dlatego ta decyzja pozostanie
niezmieniona. Ponadto Przewodnicząca powiedziała, że zastanowi się na przyszłość w jaki
sposób takie decyzje podejmować.

Ferdynand Stężycki jako delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraził niezadowolenie z
przeniesienia sikawek konnych do Śmigla, tym samym proponując, aby Rada uniosła się
honorem i nie dała 300 zł, a 1000 zł.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że gdyby funkcje Przewodniczącej Rady pełniła inna
osoba, Radna Motławska nie zadawałaby tyle pytań.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że jest to nie prawda. Radna poprosiła, aby nie
zaokrąglać tematu.
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Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że decyzję o wydatkach podejmuje Burmistrz Miasta
i Gminy. Jeżeli taką zgodę wyraził, te pieniądze będą mogły być przelane.

Sołtys wsi Jerka Jan Lemański sygnalizował problemy związane z systemem gospodarowania
odpadami na terenie Miasta i Gminy Krzywiń związane z m.in. dostarczaniem worków do
selektywnej segregacji odpadów.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że reprezentantem Miasta i Gminy Krzywiń w
Międzygminnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego jest Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń, w związku z czym to Burmistrz powinien udzielić odpowiedzi.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń poprosił o zadanie wszystkich pytań związanych z
gospodarką odpadami, aby nie musiał powtarzać się kilka razy.

Sołtys wsi Nowy Dwór Grzegorz Walenty zasygnalizował problem związany z
nieodbieraniem od wszystkich posesji odpadów komunalnych.

Radna Magdalena Mielczarek powiedziała, że w Żelaźnie nikt nie otrzymał żadnych worków
do segregacji odpadów.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że w Jurkowie nie ma worków do segregacji do dzisiaj.

Radny Paweł Prałat poinformował, że w Bielewie nie ma jeszcze worków, a także nie
odbierają od wszystkich śmieci.

Radny Andrzej Kaczmarek powiedział, że w Zglińcu nowy system działa bez zastrzeżeń.

Maciej Gubański Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powiedział, że
jeżeli ktoś nie ma odbieranych śmieci należy zgłosić to do Urzędu Miasta i Gminy w
Krzywiniu i dalej ta informacja zostanie przekazana do Związku. Informacja o workach jest
przekazywana na bieżąco.

Radna Magdalena Mielczarek powiedziała, że jakość worków, które przekazuje firma jest
słaba.
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Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że właściciel nieruchomości powinien
wyposażyć nieruchomość w kubeł, natomiast worki winny zostać dostarczone do posesji.
Burmistrz wyraził nadzieję, że jeżeli firma nie będzie realizowała swoich obowiązków
związek Międzygminny wyciągnie wobec firmy konsekwencje. Zdaniem Burmistrza firma
powinna przekazać worki już przy pierwszym odbiorze śmieci.

Sołtys wsi Rogaczewo Małe powiedział, że zainteresowanie tematyką śmieci jest duże, na
zebranie w sprawie śmieci przybyło bardzo dużo osób, wszyscy otrzymali worki, a
dodatkowo zostawili jeszcze kilkadziesiąt kompletów.

Jan Motławski powiedział, że poziom dyskusji Rady w kwestii budżetu to poniżenie.
Zdaniem Jana Motławskiego Pani Przewodnicząca powołuje się na działanie poprzednich lat,
sprawa jest jasna, jest zarządzenie Burmistrza, które mówi, że wszystkie jednostki mają
zgłaszać propozycje do budżetu. Pan Motławski zapytał, czy kiedyś na tej sesji był wniosek
Przewodniczącej Rady, aby mówić o Waszym budżecie. Do 30 września Radni powinni
złożyć wniosek do budżetu. Jeżeli nie możecie sobie poradzić, to ja bezpłatnie zrobię Wam
wykład.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że z budżetu Rady Miejskiej korzystają Rada Miejska,
Rada Młodych, pracownik na obsługę sesji, asystent Burmistrza na Radę Młodych. Zdaniem
Przewodniczącej Rady wszystko odbywa się za zgodą Burmistrza i jest zgodnie z prawem.

Jan Motławski powiedział, że Rada powinna złożyć wnioski do budżetu. Zdaniem Jana
Motławskiego mówicie o oszczędnościach, a nigdy nie mówicie o oszczędnościach w Radzie.
Motławski powiedział, że Pani Przewodnicząca ma problem z 300 zł.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że oszczędności w Radzie są co roku, natomiast problem
o 300 zł zrobiła Pana małżonka. Zdaniem Przewodniczącej Burmistrz w roku ubiegłym też
korzystał z pieniędzy Rady i nikt z tego problemów nie robił.

Radny Antoni Nowak powiedział, że należy zwrócić uwagę, aby pracownicy firmy Remondis
odstawiali kubły z miejsca, z którego je zabierają.
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Maciej Gubański Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powiedział, że
problemem tutaj są kierowcy, którzy jeżdżą po wioskach, a nie prezes firmy, czy związek.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że oszczędności w Radzie byłyby, gdyby zostały zakupione
laptopy, natomiast sytuację śmieci radny skomentował wyrażeniem „brak słów”.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Radni nie chcieli laptopów, dlatego, ani
Przewodnicząca, ani Burmistrz nie mieli na to wpływu.

Ferdynand Stężycki wnioskował o umorzenie III i IV podatku dla rolników, sadowników,
którzy odnieśli straty w związku z gradobiciem. Ponadto Ferdynand Stężycki wyraził
niezadowolenie z sytuacji panującej na łąkach przy kanale Obry. Zdaniem Ferdynanda
Stężyckiego należy uregulować kanał Obrzański. Ferdynand Stężycki poruszył również temat
wykaszania rowów oraz przepustów na rowach.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że pogoda w naszym kraju zmienia się, pojawiają się
anomalia pogodowe powodujące duże straty. Zdaniem Burmistrza jeżeli zaczniemy umarzać
podatki, to nie będzie z czego naprawiać drogi. Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy
umarzanie podatków na wniosek zainteresowanego, jeżeli takie wnioski wpłyną zostaną
indywidualnie rozpatrzone.

Sołtys wsi Świniec Maria Maj powiedziała, że w kwestii prac w kanale Obrzańskim pewne
kroki zostały już poczynione. Kanał już jest wykaszany, a także wkrótce zostaną
przywiezione dwie wysoko wydajne pompy do wody, które na koszt melioracji będą
wpompowywać wodę do kanału Obry.

Jerzy Kobus mieszkaniec Krzywinia wyraził niezadowolenie z wyglądu Miasta Krzywinia.
Jego zdaniem Referat Techniczny powinien wziąć się do pracy i zacząć porządkować ulice w
Krzywiniu. Zdaniem Jerzego Kobusa kanał Obry na terenie Gminy Krzywiń jest zabrudzony,
zaśmiecony.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że w Krzywiniu są drogi zarówno gminne, powiatowe
oraz droga wojewódzka. Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił zakres prac związanych z
czyszczeniem kanalizacji deszczowej jakie zostały wykonane w Mieście Krzywinia. Zdaniem
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Burmistrza piasek, który znajduje się na drogach w większości pochodzi z prywatnych
posesji. Roboty publiczne są ograniczone, co roku dostajemy mniej osób, dlatego możliwości
przerobowe są mniejsze.

Jerzy Kobus powiedział, że Panie, które sprzątają miasto Krzywiń widzą tylko rynek a innych
ulic już nie. Jerzy Kobus zapytał, czy jest Kierownik Gospodarki Komunalnej, czy nie.

Kierownik Gospodarki Komunalnej Henryk Kolan powiedział, że wiele uwag Pana Kobusa
jest słusznych, ale pewne prace muszą być wykonywane w określonej kolejności. Zdaniem
Kierownika osoby z Referatu Gospodarki Komunalnej pracują na całej Gminie, a nie tylko w
Krzywiniu.

Sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak powiedziała, że nie może być sytuacji, gdzie
pracownicy gminy sprzątają przed prywatnymi posesjami. Mieszkańcy powinni przed swoimi
domami posprzątać sami.

Jerzy Kobus ponowie wyraził niezadowolenie z pracy pracowników Referatu Gospodarki
Komunalnej w mieście Krzywiniu. Jego zdaniem dużą winę za stan czystości miasta
Krzywinia należy upatrywać w opieszałości pracowników Gospodarki Komunalnej.

Sołtys wsi Zbęchy Pole Zbigniew Dopierała zapytał, kiedy będzie droga załatana w Bieżyniu.

Andrzej Dębski powiedział, że wykonawca ma ten zakres prac zgłoszony. Te prace powinny
zostać wykonane do końca tego tygodnia.

Ad. 5
Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 2005 zamknęła XLII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.
Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz

9

