Protokół nr XLIV/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 18 listopada 2013 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1710 XLIV
Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci niedawno zmarłej Pani
Teresy Majchrzak, która pomagała przez wiele lat przy obsłudze sesji.

Wszyscy obecni na sesji uczcili minutą ciszy pamięć Pani Teresy Majchrzak.

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 15
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy

Bartosz Kobus

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy

Andrzej Skibiński

- Radca Prawny

Anna Szułczyńska

- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu

Beata Zborowska

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

Dorota Słowińska

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce

Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XLIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad, projekty
uchwał i materiały związane z problematyką posiedzenia. Przewodnicząca poprosiła, aby w
porządku obrad w pkt. 2 poprawić „Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 23 września 2013 roku, a nie tak jak jest zapisane z czerwca.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są wnioski o zmianę porządku obrad.
W związku z brakiem wniosków Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku
obrad.

Porządek obrad przedstawia się następująco
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.09.2013 r.
3. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Krzywiń za rok szkolny
2012/2013
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji przez Radnych Rady Miejskiej
Krzywinia art. 24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym.
7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji przez pracowników Urzędu Miasta i
Gminy w Krzywiniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych art. 24 h ust.12
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
podatku od nieruchomości.
9.2 Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
na 2014 rok.
9.3 Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Łuszkowie
stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń.
9.4 Zmiany nazwy części Osiedla Młodych w miejscowości Krzywiń.

9.5 Zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 listopada
2010 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady
Miejskiej Krzywinia.
9.6 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.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.09.2013 r.

Przewodnicząca

Rady

po

przeanalizowaniu

uwag

Radnej

Krystyny

Motławskiej

zaproponowała następujące zmiany w protokole:

- usunięto zapis, że obecny na sesji był „asystent Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz
Kobus”, ponieważ zapisano powyżej „Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz
Kobus”
- w wyrażeniu na str.3 „Rada Miejska Krzywinia większością głosów (6 za, 6 przeciw, 1 głos
wstrzymujący się ) odrzuciła wniosek Radnego Jerzego Nowaka.”
wyraz „większością” zastąpiono wyrazem „stosunkiem”.

Ponadto zgłoszone błędy literowe zostały skorygowane.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół XLIII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 23.09.2013 r.

Ad. 3
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz przedstawiła informację z działalności w okresie
międzysesyjnym.

Informacja

Przewodniczącej

Rady

o

działalności

w

okresie

międzysesyjnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Nie było uwag do informacji.

Ad. 4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Nie było uwag do sprawozdania.

Ad. 5
Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Krzywiń za rok szkolny
2012/2013.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 24 października 2013 roku organ
wykonawczy przedstawił Radzie Miejskiej Krzywinia informację o realizacji zadań
oświatowych Gminy Krzywiń za rok szkolny 2012/2013. Radni otrzymali tę informację w
dniu 29 października 2013 rok pisemnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił informację o realizacji zadań oświatowych.

Ad. 6
Przedstawienie informacji o stanie realizacji przez Radnych Rady Miejskiej Krzywinia
art. 24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Przewodnicząca Rady przedstawiła

informację o stanie realizacji przez Radnych Rady

Miejskiej Krzywinia art. 24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym.
Przedstawiona informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Przedstawienie informacji o stanie realizacji przez pracowników Urzędu Miasta i
Gminy w Krzywiniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych art. 24 h ust.12
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy przedstawił informację o stanie realizacji przez
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz kierowników jednostek
organizacyjnych art. 24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Przedstawiona informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Burmistrz Miasta i Gminy w dniu 28 października
2013 roku wydał zarządzenie nr 87/2013 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta
i Gminy Krzywiń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i
w tym samym dniu oświadczenie majątkowe złożyła Pani podinspektor. Przewodnicząca
zapytała jak to się stało, że Pani Podinspektor wydawała decyzje dużo wcześniej zanim
została do tego upoważniona.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że Pani Podinspektor Izabela Dusza została
upoważniona pisemnie do wydawania decyzji, co jest w aktach osobowych tego pracownika
w lipcu tego roku. Ze względu na przyjęty zwyczajowo proces upoważniana pracowników w
drodze zarządzenia, również w tym przypadku to zarządzenie zostało wydane. Pani
podinspektor złożyła oświadczenia majątkowe w dodatkowym czternastodniowym terminie.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że decyzje Pani Izabela Dusza wydawała już na
początku września. Radny zastanawia się, czy te decyzje administracyjne, które wydał
pracownik niemający uprawnień do tego, działający w imieniu wojewody są decyzjami
ważnymi.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że te decyzje są ważne, a Pani podinspektor
takie upoważnienie do wydawania decyzji miała. Jest to tylko uchybienie ze strony urzędu,
ponieważ nie zostało to zrobione w formie zarządzenia. Ustawa o samorządzie gminnym i
Kodeks Postępowania Administracyjnego mówi o upoważnieniu na piśmie, w związku z
czym te decyzje są ważne. Nieważne decyzje są w sytuacji, gdy nie ma upoważnienia albo
upoważnienie nie jest na piśmie.

Radny Roman Majorczyk zapytał w jakim trybie i kiedy został ten pracownik zatrudniony,
ponieważ najczęściej jest to w drodze konkursu, a takiego konkursu nie było. Ponadto Radny
zaproponował, aby Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do Wojewody, czy takie
decyzje bez upoważnienia w formie zarządzenia Burmistrza były wydawane prawidłowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że pracownik został zatrudniony na
zastępstwo w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie w drodze awansu wewnętrznego dalej
kontynuuje swoją pracę w urzędzie.

Radny Roman Majorczyk poprosił Radcę Prawnego o opinię prawną w tym temacie.

Radca Prawny Urzędu odpowiedział, że istnieje możliwość awansu wewnętrznego w
samorządach i jest to powszechna praktyka.

Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię w sprawie wniosku Radnego Romana Majorczyka.

Radca Prawny zapytał Radnego czy jest to wniosek formalny.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że wniosek formalny może być o przerwanie sesji
natomiast w tej sprawie złożył wniosek o wyjaśnienie całej sprawy.

Radca Prawny powiedział, że można poddać pod głosowanie albo uzgodnić to z Radnym.

Przewodnicząca powiedziała, że zostanie to uzgodnione z Radnymi Rady Miejskiej
Krzywinia.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania radnych.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady uznała ten punkt za skonsumowany i
przeszła do kolejnego pkt. porządku obrad.

Ad. 9
Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń poprosił o naniesienie poprawki do projektu
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku
rolnego na 2014 rok polegającej na dopisaniu w podstawie prawnej uchwały „Monitor Polski
z 22 października 2013 roku poz. 814” zamiast skrótu, dotyczącego Monitora Polskiego.

Radny Bolesław Ratajczak złożył wniosek, aby podatek od pozostałych gruntów pozostawić
w takiej samie kwocie jak w tym roku.

Przewodnicząca Rady zajęła głos w imieniu Radnego Zbigniewa Zielińskiego. Radny
Zbigniew Zieliński złożył wniosek o pozostawienie podatku od pozostałych gruntów w
wysokości 0,28 za 1 m2 i od budynków pozostałych w wysokości 4,27 za 1 m2.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że podatek od działalności gospodarczej nie był
zmieniany przez trzy lata. Zestawiając dynamikę stawek maksymalnych ogłoszonych przez
Ministra Finansów w latach 2011-2014 stawka w podatku od działalności gospodarczej
powinna wynosić 18,75 zł. Czyli tym samym tracimy na dochodach prawie 89.000 zł.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że podnosząc podatek należałoby podnieść wszystkie
podatki. Jego zdaniem podniesienie podatku od działalności gospodarczej spowoduje upadek
tych firm. Radny Majorczyk przychyla się do wniosku Wiceprzewodniczącego Zbigniewa
Zielińskiego.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że nie mówiła o skutkach podniesienia stawki od
działalności gospodarczej do maksymalnych stawek, tylko o dynamice zmian stawek
maksymalnych wynikających z obwieszczeń Ministra Finansów.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że do tej pory złożone zostały następujące wnioski:
- o pozostawienie podatku od pozostałych gruntów w wysokości 0,28 za 1 m2,
- o pozostawienie podatku od budynków pozostałych w wysokości 4,27 za 1 m2.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy Radna Motławska również stawia jakiś wniosek.

Radna Motławska powiedziała, że wnioskuje o podniesienie podatku od nieruchomości do
wysokości 18,70 zł za 1 m2.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o pozostawienie wszystkich podatków na poziomie
tegorocznym.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach XLIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 1815.
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1845.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w kwestii trybu prac nad uchwałą budżetową
obowiązuje uchwała z dnia 23 czerwca 2010 roku, z której to uchwały wynika, ze do dnia 15
listopada mamy otrzymać projekt budżetu na kolejny rok. Radna zapytała, dlaczego
Przewodnicząca nie zaplanowała w planie pracy Rady posiedzenia przed 15 listopada w
kwestii wysokości podatków.

Zdaniem Radnej dzisiaj możemy już mówić tyko o

autopoprawkach do projektu budżetu, zatem Radna proponuje zostawić dzisiaj wszystko bez
zmian.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że to do Burmistrza należało wystąpić do Rady i
przedstawić propozycje stawek podatkowych. Ponadto zdaniem Przewodniczącej wszystkie
posiedzenia, które są zwoływane przez Przewodniczącą są negowane ze strony Radnej
Motławskiej, dlatego Przewodnicząca uważa, że w tej kwestii zostało zrobione wszystko, co
mogła zrobić Przewodnicząca Rady.

Przewodnicząca przedstawiła wnioski dotyczące zmian stawek podatkowych:
a) o pozostawienie wszystkich podatków na poziomie tegorocznym,
b) o pozostawienie podatku od pozostałych gruntów w wysokości 0,28 za 1 m2,

c) o pozostawienie podatku od budynków pozostałych w wysokości 4,27 za 1 m2,
d) o podniesienie stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej do wysokości 18,70 zł za 1 m2.

Przewodnicząca poddała wnioski pod glosowanie:

Ad. a) Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za-3, przeciw-11, wstrzymało się-1) nie
przyjęła wniosku,

Ad. b) Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za-10, przeciw-0, wstrzymało się-5)
przyjęła wniosek,

Ad. c) Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za-4, przeciw-10, wstrzymało się-1) nie
przyjęła wniosku,

Ad. d) Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za-1, przeciw-9, wstrzymało się-5) nie
przyjęła wniosku.

Wiceprzewodniczący Komisji Antoni Nowak przedstawił opinię Komisji Gospodarczej do
projektów uchwał w sprawie:
a) Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014
rok,
b) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości.
„Komisja Gospodarcza opiniuje wszystkie stawki podatków na rok 2014 pozytywnie,
natomiast w przyszłym roku Komisja proponuje gruntownie przeanalizować wszystkie stawki
podatków w terminie wcześniejszym.”

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych większością głosów (za- 13, przeciw- 0
wstrzymało się- 2 ) przyjęła uchwałę nr XLIV/231/2013 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9.2
Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014
rok.

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

Ferdynand Stężycki powiedział, że Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej opiniuje
propozycje stawki podatku rolnego, a nie Wielkopolska Izba Rolnicza. Ponadto Ferdynand
Stężycki wyjaśnił procedurę uchwalania podatku rolnego.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych większością głosów (za- 14, przeciw- 1
wstrzymało się- 0) przyjęła uchwałę nr XLIV/232/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

9.3
Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Łuszkowie stanowiącej
własność Miasta i Gminy Krzywiń.

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

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XLIV/233/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w
Łuszkowie stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

9.4
Zmiany nazwy części Osiedla Młodych w miejscowości Krzywiń.

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

Wiceprzewodniczący Komisji Antoni Nowak powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XLIV/234/2013 w sprawie zmiany nazwy części Osiedla Młodych w miejscowości Krzywiń.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9.5
Zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 listopada 2010 roku w
sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca poprosiła członków Komisji Gospodarczej o podanie kandydata na
stanowisko Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kaczmarek powiedział, że na posiedzeniu Komisji
Gospodarczej Radny Janusz Partyka podał kandydaturę Radnego Antoniego Nowaka.

Przewodnicząca Rady zapytała Radnego Janusza Partykę czy podtrzymuje kandydaturę
Radnego Antoniego Nowaka na Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.

Radny Janusz Partyka powiedział, że podtrzymuje.

Przewodnicząca Rady zapytała Radnego Antoniego Nowaka czy przyjmuje kandydaturę.

Radny Antoni Nowak powiedział, że tak.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych większością głosów (za- 11, przeciw- 0,
wstrzymało się- 4) przyjęła uchwałę nr XLIV/235/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr
I/3/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
9.6
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 Krzywiń przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady zapytała o uzasadnienie do uchwały.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że nie zdążyła przygotować nowego
uzasadnienia do tego projektu uchwały.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że zmniejszyły się dochody o 200.000 zł. To są
dochody od osób fizycznych, ta pozycja mocno rzutuje nam na budżet. Jedna pozycja w
budżecie budzi niepokój Radnego, mianowicie w wydatkach bieżących na początku roku była
kwota 25.600.000 zł, po zmianach jest ponad 27.000.000 zł. Jest duże zagrożenie, ponieważ
w przyszłorocznym budżecie jest zaplanowane tylko 24.500.000 zł. Wynika z tego, że w
przyszłym roku muszą być poczynione duże oszczędności w wydatkach bieżących.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że ta kwota 200.000 zł nie wpłynie do budżetu gminy,
dlatego należało ją skorygować. Ponadto Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że w
przyszłym roku będą duże oszczędności w zakresie wydatków bieżących, co pozwoli
zaoszczędzić około 2.500.000 zł

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XLIV/236/2013 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. 10
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W związku z brakiem zapytań i interpelacji Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego pkt.
porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzywinia Andrzej Kaczmarek opuścił obrady XLIV
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1935.

Ad. 11

Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
a) podziękowanie od przedszkolaków z Kopaszewa,
b) pismo od Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Krzywiniu Związku
Ochotniczej

Straży

Pożarnej

Rzeczpospolitej

Pawła

Buksalewicza

informujące

o

konieczności wymiany taboru samochodów pożarniczych,
c) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dotyczące uchwały XLIII/224/2013
z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle Młodych w
Krzywiniu stwierdzające, że uchwała została wydana z naruszeniem prawa.

Ad. b) Komendant Gminny Andrzej Dembski powiedział, że na rok 2016 zaplanowany jest
zakup dwóch samochodów średnich gaśniczych i rozbudowa strażnicy w Jerce.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w trakcie ostatniej sesji 23 września 2013 roku toczyła
się dyskusja dotycząca uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie
nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
Próbowano wyjaśnić miesiąc, w którym była podjęta wcześniejsza uchwała w tej sprawie.
Chodziło o to, czy był to październik, czy listopad. Później stwierdzono, że ta uchwała
faktycznie była podjęta w listopadzie, ale w treści przyjętej uchwały wpisano październik. Po
konsultacji pracownika Biura Rady z Radcą Prawnym Urzędu wpisano w treść uchwały
prawidłowy miesiąc listopad.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Gospodarczej dotyczącej
wniosku przekazanego od Burmistrza w sprawie przejęcia przez Gminę Krzywiń
nieruchomości położonej w miejscowości Lubiń.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji była pozytywna.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że są kolejne wnioski dotyczące wykupu gruntu w
Lubiniu, dlatego te wnioski zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji
Gospodarczej. Ponadto dziś do Urzędu wpłynęło pismo od Urzędu Marszałkowskiego, które
zostanie przekazane Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia. W związku z tym, że wniosek

dzisiaj złożony przez Radnego Romana Majorczyka skierowany był do Przewodniczącej
Rady, decyzję w tej kwestii podejmę i poinformuję Radnych.

Radny Powiatowy Bernard Turski wyraził wątpliwość co do słuszności realizacji inwestycji
dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu w systemie
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Radny Powiatowy wskazał możliwość pozyskania
dofinansowania tej inwestycji w ramach Narodowej Strategii Spójności w związku z
konkursem, który został ogłoszony. Zdaniem Radnego lepszym rozwiązaniem jest
wybudować kanalizację sanitarną i oczyszczalnie ścieków przy udziale środków unii
europejskiej, aniżeli w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że o tym konkursie wie. Burmistrz
powiedział, że przeprowadził już rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
w tym temacie. W związku z ograniczeniem terenu aglomeracji w kontekście kar w 2015 roku
nie będziemy kwalifikować się do dofinansowania w tym zakresie. Zdaniem Burmistrza
Gmina Krzywiń nie jest w stanie dźwignąć tej inwestycji przy dzisiejszych możliwościach
budżetowych, nawet przy dofinansowaniu tej inwestycji ze środków unijnych. Burmistrz
wspomniał także o spotkaniu z firmą doradczą, które miało miejsce przed sesją. Zdaniem
Burmistrza najlepszym rozwiązaniem w tym momencie jest wybudowanie kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni ścieków w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że uczestniczył w rozprawie w sądzie
okręgowym w Poznaniu, o czym poinformował

w swoim sprawozdaniu z działalności

międzysesyjnej. Burmistrz w apelacji wskazał, że nie należycie zbadano udział osób trzecich
w czynie. Sąd Okręgowy stwierdził, że Sąd niższej instancji mało wnikliwie przeanalizował
ten wątek. Jest to potwierdzenie, że nadzoru w placówce od 2004 do 2011 nie było albo był
marny.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział jeszcze o rozprawie przed sądem okręgowym w
Lesznie z powództwa firmy Finadvice, gdzie między innymi na rozprawie przesłuchiwany był
jeden z zagranicznych świadków firmy. Na rozprawie pojawiła się również Pani
Przewodnicząca, która przez sąd nie była wzywana, która była przesłuchiwana, zeznawała
przed sądem, złożyła wyjaśnienia, które Burmistrz ma nadzieję, że gminie pomogą. Burmistrz

powiedział, że rozprawa przed sądem nie toczy się o budowę wiatraków, a toczy się o
odszkodowanie ponad 180 mln złotych.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że Partnerstwo Publiczno-Prywatne nie jest dla
biednych, to i tak mieszkańcy zapłacą za tę inwestycję. Zdaniem Romana Majorczyka, Gmina
powinna złożyć wniosek o dofinansowanie unijne tej inwestycji. Do tego czasu gospodarką
wodno-ściekową administruje Związek Międzygminny we Wschowie, opłata za ścieki
naliczana jest na podstawie zużycia wody. Czy temu partnerowi prywatnemu oddamy
wodociągi. Propozycja jest także, aby podłączyć mieszkańców Jerki i Łuszkowa. Radny jest
przekonany, że robi się to tylko po to, aby można było koszty rozłożyć na większa liczbę
mieszkańców. Powinno się zapytać mieszkańców czy chcą skorzystać z tego typu
rozwiązania. Radny uważa, że słusznie gmina powinna złożyć wniosek o dofinansowanie ze
środków unijnych tej inwestycji.

Radny Powiatowy Bernard Turski powiedział, że jest to ostatnia szansa na skorzystanie z
dofinansowania unijnego w tym zakresie, innej lepszej okazji już nie będzie. Radny
wspomniał także o karach, które czekają Gminę Krzywiń po 2015 roku za niezrealizowanie
pewnych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej wyjaśnił propozycje zmian
aglomeracji, które spowodują zmniejszenie w przyszłości kar za niezrealizowanie pewnych
zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Kierownik wyjaśnił, że w tym przypadku jeżeli
pozyskamy dofinansowanie, następnie po zrealizowaniu inwestycji zmienimy obszar
aglomeracji do zasięgu działania kanalizacji, będziemy musieli zwrócić całe dofinansowanie.
W obecnej chwili należy zmienić aglomerację i wybudować kanalizację w samym Krzywiniu.
W wyniku analiz firmy dotyczących opłacalności całej inwestycji będziemy mogli wyliczyć,
ile przyjdzie zapłacić za 1 metr sześcienny ścieków. Gmina będzie dopłacać do 1 metra
sześciennego ścieków. Ze wstępnych rozmów w Warszawie wynika, że ta kwota oscylować
będzie między 10 a 20 zł za 1 metr sześcienny.

Bernard Turski jeszcze raz zaproponował, aby złożyć wniosek o dofinansowanie tej
inwestycji ze środków unijnych. Jego zdaniem dotacja z Unii jest bezzwrotna, natomiast w
wyniku zrealizowania tej inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego będzie to
kredyt na wysoki procent.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że zmniejszenie aglomeracji pozwoli zmniejszyć kary.
Burmistrz zapytał, czy w poprzedniej kadencji Radny Bernard Turski również występował w
tych sprawach na sesjach, ponieważ wtedy były możliwości finansowe, a teraz są już ostatnie.
Nowe rozdanie unijne będzie już w przyszłym roku, nawet startując w konkursie gmina
będzie w stanie zrobić góra jedną czwartą Krzywina, a za pozostałą część przyjdzie i tak
zapłacić kary.

Ferdynand Stężycki zapytał jaki jest termin realizacji tej inwestycji, jeżeli gmina pozyskałaby
to dofinansowanie.

Bernard Turski powiedział, że całe to zagadnienie jest opisane na stronie internetowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie
Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Mieszkaniec Krzywinia Stanisław Wróblewski powiedział, że trzeba złożyć wniosek o
dofinansowanie unijne i iść dwutorowo. Po to są środki Unijne, aby z nich korzystać. Łatwiej
wygospodarować w budżecie gminy przez dwa lata co roku po 2 mln, aniżeli iść w układ
cywilno-prywatny.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powiedział, że przy realizacji tej
inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego budżet gminy jest przygotowany na
reakcję na inne zdarzenia, które mogą mieć miejsce przy realizacji tej inwestycji np.
zawalenie się części deszczówki.

Przewodnicząca Rady zapytała, dlaczego koszty tego mają ponosić mieszkańcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedział, że za ścieki się płaci, obojętnie kto tę
inwestycję zrealizuje. Zdaniem Burmistrza w tej chwili jest to jedyne możliwe rozwiązanie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że należy wszystko wziąć pod uwagę, ponieważ to Rada
będzie ustalała w przyszłości stawki opłat za ścieki.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zapytał skoro wszyscy jesteśmy tego tacy pewni to jaka
będzie stawka za 1 metr sześcienny ścieków.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powiedział, że są możliwe różne
typy partnerstwa Publiczno-Prywatnego, biorąc pod uwagę Zakład Usług Wodnych we
Wschowie.

Radny Jerzy Nowak zaproponował, aby dzisiaj zakończyć ten temat i spotkać się z Radnymi,
Burmistrzem i Radnym Powiatowym Bernardem Turskim i tę kwestię przedyskutować.

Przewodnicząca Rady wyraziła nadzieję, że Burmistrz weźmie to pod uwagę i zrealizuje
spotkanie.

Mieszkanka Gminy Krzywiń Barbara Maćkowiak wyraziła niezadowolenie z wypowiedzi
osób będących na sesji. Zdaniem Barbary Maćkowiak nad gminą wisi widmo wypłacenia
odszkodowania w wysokości 180 mln złotych, a następstwem tego będzie upadłość gminy.
Barbara Maćkowiak uważa, że w tej kadencji, nie idzie nic zrobić, ani pozyskać dotacji, ani
się spotkać. Barbara Maćkowiak zapytała kiedy Pani Przewodnicząca zakończy tę groteskę.

Radna Magdalena Mielczarek zapytała co się wydarzyło w czwartek na rozprawie, bo skoro
nie wezwał Panią Przewodniczącą Sąd na rozprawę, to kto Panią wezwał.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że o terminie rozprawy wiedziała od Radcy Prawnego
Urzędu około dwóch tygodni wcześniej. Przewodnicza powiedziała, że Pan Paweł Buchowski
przyjechał ją poinformować, że została wezwana na rozprawę w charakterze świadka, w
związku z czym udała się do sądu.

Radna Magdalena Mielczarek powiedział, że skoro sędzia nie wyznacza terminu dla osoby,
która ma zeznawać, a Pan Paweł Buchowski już wie, że będzie Pani na tej rozprawie
zeznawać, kto tu jest sądem, a kto sędzią.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że skoro sąd dopuścił mnie do zeznań jako świadka to
myślę, że strona urzędu doskonale o tym wiedziała.

Radna Magdalena Mielczarek zapytała Burmistrza i Radcę Prawnego jak to się stało, że nikt
nie wiedział, że Pani Przewodnicząca będzie zeznawać 14 listopada br.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedział, że nie wiedział, że Pani Przewodnicząca
będzie zeznawać. Burmistrz stwierdził, że nawet sąd nie wiedział, że Pani Przewodnicząca
będzie zeznawać. Burmistrz zaproponował, że może odtworzyć nagranie z przebiegu
rozprawy, które stanowi protokół w wersji elektronicznej.

Radna Magdalena Mielczarek poprosiła o odtworzenie fragmentu nagrania, gdzie zeznawała
Przewodnicząca Rady. Radna zapytała czy jest to możliwe.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że jest to możliwe.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wszyscy wiedzieli, że będę składać zeznania w sądzie.
Przewodnicząca twierdzi, że wszyscy znają jej zdanie na temat budowy elektrowni
wiatrowych już od grudnia 2011 roku, gdzie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały,
którą przedłożył Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Wówczas jako jedyna podniosła rękę za
budową farm wiatrowych. Następnie w spotkaniu, w którym uczestniczyli Burmistrz, Radni,
przedstawiciele firmy również w tej kwestii Przewodnicząca wyraziła swoje zdanie.
Próbowałam wyjaśnić, że może nam grozić wypłata odszkodowania. Takie samo stanowisko
wyraziłam przed sądem. Nie można ograniczyć swobody wypowiedzi i myśli. Jak otrzymamy
protokół z zeznań możemy do tego tematu wrócić i rozmawiać.

Radna Magdalena Mielczarek powiedziała, że taki protokół jest w formie elektronicznej.
Radna uważa, że nie ma nic do tego, że Przewodnicząca chce budowy farmy wiatrowej w
Gminie Krzywiń. Radna twierdzi, że pomyliła Pani rozprawy, bowiem ta rozprawa dotyczy
zapłacenia firmie Finadvice odszkodowania 180 mln złotych. Zdaniem Radnej, Pani
Przewodnicząca występuję w roli świadka i pognębia naszą Gminę. Radna uważa tak,
ponieważ Przewodnicząca nie chce się zgodzić na odtworzenie nagrania.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jest to świeża sprawa, poczekajmy, aż protokół
przyjdzie z sądu. Każdy mógł się wypowiedzieć w tej sprawie, Przewodnicząca uważa, że
wyraziła tylko swoją opinię przed sądem, a nie całej Rady. Przewodnicząca zapytała, czy

sugeruje pani Radna, że mam kłamać przed sądem. Przewodnicząca zakończyła ten temat do
czasu otrzymania pisemnego protokołu z rozprawy.

Radna Magdalena Mielczarek zapytała czyli dzisiaj Pani Przewodnicząca nie pozwoli
odsłuchać tego nagrania z sądu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie pozwoli.

Radna Magdalena Mielczarek proponuje, żeby mieszkańcy, którzy chcą odsłuchać nagranie
zostali po sesji.

Przewodnicząca Rady zapytała, dlaczego tak trudno zrozumieć mieszkańcom Żelazna, że jest
demokracja. Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie broni zajmować zdania mieszkańcom
Żelazna. Przewodnicząca odczytała fragment Konstytucji RP, który zezwala na swobodne
wypowiadania swoich myśli. Przewodnicząca powiedziała, że w sąsiednich gminach wiatraki
niedługo będą i na wiatraki będziemy patrzeć, a inne samorządy będą brać pieniądze.

Mieszkaniec Krzywinia Stanisław Wróblewski powiedział, że w tej chwili przekracza Pani
swoje kompetencje. Zdaniem Stanisława Wróblewskiego ważna jest konstytucja i wolność
słowa, ale Przewodnicząca musi zdawać sobie sprawę, że jest Pani Przewodniczącą Rady
Miasta i Gminy Krzywiń. Stanisław Wróblewski powiedział, że Pani jako Przewodnicząca
Rady ma obowiązek bronić interesów Miasta i Gminy Krzywiń. Zdaniem Stanisława
Wróblewskiego żenująca jest sytuacja, gdzie nawet do kościoła zaproszeni na msze św. Pani
Przewodnicząca razem z Burmistrzem nie potrafili razem wejść.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że dzwoniła do Burmistrza, ale Burmistrz nie chciał
przygotować żadnych gratulacji, ponieważ uważał, ze jest to wewnętrzna uroczystość, dlatego
te gratulacje zostały tylko przeze mnie przygotowane.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że Przewodnicząca Rady decyduje kiedy zamyka
dyskusje na dany temat, jest to zapisane w statucie gminy. Radny powiedział, że niedługo
miną dwa lata jak zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady. W rezygnacji zostało
podane to, że przez działania Burmistrza jesteśmy narażeni na odszkodowanie. Burmistrz
powiedział wówczas, że Firma nie ma żadnych szans na założenie sprawy w sądzie. Radny

powiedział, że zeznawał już na rozprawie zgodnie z prawdą. Zdaniem radnego nie można od
Przewodniczącej niczego żądać. Radny uważa, że Burmistrz był dwulicowcem, ponieważ
projekt uchwały podsunął, ale poproszony o opinię nie wyraził jej. Zdaniem Radnego dzisiaj
dyskusja na ten temat jest bardzo spóźniona, natomiast dzisiejsze ataki są aktem rozpaczy z
Waszej strony.

Przewodnicząca zapytała, co Pan Burmistrz i Radca Prawny chce osiągnąć przez odsłuchanie
nagrania z posiedzenia sądu, czy jest to próba kolejnego nacisku na osobę Przewodniczącej
Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że Radna Magdalena Mielczarek prosi o odsłuchanie
nagrania. Ponadto Burmistrz powiedział, że nigdy nie użył słów, że jest przeciwny budowie
wiatraków. Często używał stwierdzenia, że życie i zdrowie obywateli jest wartością
najcenniejszą. Zdaniem Burmistrza skoro jest Pani za budową siłowni, nawet w
okolicznościach żądania przez firmę odszkodowania to przecież ma Pani inicjatywę
uchwałodawczą.

Ferdynand Stężycki zaapelował o zgodę w Radzie. Ponadto Fedynand Stężycki zapytał co
mają zrobić z krową, która żyje na dziko w lesie i wyrządza szkody okolicznym rolnikom.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że nie rozumie dlaczego jak została Pani wezwana do sądu
nie skonsultowała tego Pani z Radcą Prawnym i z Burmistrzem.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zeznania złożyłam zaznaczając, ze jest to moja opinia,
a nie Rady.

Radny Antoni Nowak powiedział, że jeżeli firma finadvice nie ma pozwolenia na budowę to
nie powinna żądać odszkodowania.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że to pytanie należy kierować nie do mnie.

Radna Krystyna Motławska przypomniała wszystkim treść ślubowania, które Radni składali
przed przyjęciem mandatu radnego. W ocenie Radnej Przewodnicząca w tym momencie

działa na szkodę mieszkańców Gminy Krzywiń. Radna uważa, że jeżeli ma Pani odrobinę
honoru powinna się Pani zrzec funkcji Przewodniczącej i zdać mandat.

Tomasz Kłopocki mieszkaniec Żelazna zapytał Przewodniczącą Rady, czy jest osobą
publiczną reprezentującą Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, czy występuje Pani jako osoba
prywatna.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że powinien sam Pan znać na to pytanie odpowiedź.

Ad. 11 Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 2110 zamknęła XLIV Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.
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