Protokół nr XXXIII/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 28 stycznia 2013 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 17:00
XXXIII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca powitała Radnych, Sołtysów oraz zaproszonych gości zebranych na Sali.
Listy obecności Radnych i 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:
1. Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy

2. Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy

3. Bartosz Kobus

- Asystent Burmistrza Miasta i Gminy

4. Czesław Janikowski

- Radny Rady Powiatu Kościańskiego

5. Maciej Gubański

-Kierownik

Referatu

Gospodarki

Komunalnej

i

Przestrzennej
6. Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

7. Bogumiła Bąkowska

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

8.

Beata Zborowska

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

9.

Tomasz Szymański

10. Anna Szułczyńska

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu
- Dyrektor Gminnego Samorządowego Przedszkola w

Krzywiniu
11. Marek Żołędziewski

- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu

12.

- Kierownik Referatu Służb Technicznych
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Henryk Kolan

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XXXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad i
część materiałów związanych z problematyką posiedzenia. W późniejszym czasie Radni
otrzymali brakujące projekty uchwał oraz autopoprawki do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2023. W chwili przygotowywania
porządku obrad nie było tych materiałów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.10.2012 r.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023.
2) Uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2013:
a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez
Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną,
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) Przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
d) Ustosunkowanie się Burmistrza do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
e) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) Dyskusja nad proponowanymi poprawkami, ich przegłosowanie,
g) Podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
3) Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Krzywiń.
4) Przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Krzywiń.
5) Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy są wnioski o zmianę porządku obrad.
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W związku z brakiem wniosków Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu
porządku obrad.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.10.2012 r.

Przewodnicząca Rady zgłosiła następujące zmiany do XXIX protokołu Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 29.10.2012 r.:
a) Zamiana wyrażenia na str. 2.:
„Przewodnicząca zapytała wnioskodawców czy zgadzają się z treścią projektów
uchwał.”
na wyrażenie
„Ponadto Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski o uzupełnienie bądź zmianę
porządku obrad.”

b) Dopisanie w nazwie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Krzywiń
wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji słowa
„mieszkalnych”.

Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że nie uwzględniła sprostowania Radnej
Krystyny Motławskiej do jej informacji dotyczącej udziału wiceprzewodniczącej w
subregionalnej konferencji konsultacyjnej w Lesznie dotyczącej zaktualizowanej strategii
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.
Sprostowanie brzmiało:
„Nie brałam udziału, o czym poinformowałam w dniu 14.09.2012 r. Departament Polityki
Regionalnej w Lesznie, prosząc o przesłanie nam materiałów z tej konferencji”.

Przewodnicząca powiedziała, że Radna przekazała jej taką informację podczas sesji na
ucho, jednakże radna nie skorzystała z możliwości oficjalnego sprostowania wypowiedzi.
Sprostowanie to zostanie zapisane w dzisiejszym protokole w punkcie. wolne głosy i
wnioski.
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Radny Roman Majorczyk powiedział, że nie zgadza się zapis dotyczący uchwały, którą
został przyjęty podział Gminy na 15 okręgów wyborczych. Radny powiedział, że kilka
razy pojawia się zapis „z Krajowym Biurem Wyborczym”.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że można odsłuchać nagranie i będzie
dokładnie wiadomo, co kto powiedział.

Radny Roman Majorczyk poprosił o:
a) dopisanie na str. 9 protokołu za wyrażeniem:
„Radny Roman Majroczyk powiedział, że Zastępca Burmistrza poprosił o
wykreślenie z podstawy prawnej projektu uchwały art. 16”
słowa:
„ustawy”.

b) dopisanie za wyrażeniem:
„Krajowym Biurem Wyborczym”
Słowa:
„w Lesznie”

Ponadto Radny zgłosił uwagę do treści uchwały w sprawie podziału Gminy Krzywiń na
okręgi wyborcze, którą zakwestionował Wojewoda Wielkopolski o treści:
„Ze zdziwieniem stwierdziłem, że tę uchwałę, którą Rada Miejska Krzywinia przyjęła dwa
lub trzy miesiące wcześniej została przyjęta w Czempiniu. Ten sam Radca ma obsługę
prawną jednego i drugiego Urzędu. Dlaczego w uchwale w Czempiniu wszystko było
zapisane prawidłowo, a u nas wystąpiły błędy”.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć,
dlaczego tak jest. Radca jest jeden i wydaje się, że podstawy prawne powinny być takie
same. Po rozmowie z Radcą zostanie udzielona odpowiedź.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że Radca w Czempiniu napisał, że uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji, natomiast w Krzywiniu napisał, że
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uchwała wchodzi w życie na 14 dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. To
zamknęło drogę do odwołania. W Czempiniu możliwość odwołania się od uchwały była,
natomiast w Krzywiniu tej możliwości nie było. Radny nie rozumie, dlaczego takie błędy
pojawiły się. Radny zapytał, czy Radca zrezygnował z bycia na sesjach, czy może jeszcze
się pojawi.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że nie jest to pytanie związane z
protokołem, natomiast Radca dzisiaj jest na sesji w Czempiniu, a na sesjach w Gminie
Krzywiń będzie się pojawiał.

Przewodnicząca odczytała propozycje poprawek Radnego Romana Majorczyka do
protokołu:
a)

dopisanie na str. 9 protokołu za wyrażeniem:
„Radny Roman Majroczyk powiedział, że zastępca Burmistrza poprosił o
wykreślenie z podstawy prawnej projektu uchwały art. 16”
słowa:
„ustawy”.

b) dopisanie za wyrażeniem:
„Krajowym Biurem Wyborczym”
Słowa:
„w Lesznie”

Przewodnicząca Rady poinformowała, że poprawki do protokołu zgłoszone przez
Radnego Romana Majorczyka zostaną naniesione. Ponadto Przewodnicząca powiedziała,
że zapytanie do Radcy Prawnego zostanie przekazane i Radca odpowie na kolejnej sesji.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół z XXIX Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 29.10.2012 r.

Ad. 3
Interpelacje i zapytania radnych.
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Przewodnicząca Rady odczytała zapytanie Radnego Romana Majorczyka. Treść zapytania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zapytanie zostanie przekazane do Burmistrza
Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie:
1) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023.

Specjalista d.s. Budżetu Alina Stróżyńska przedstawiła opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 –
2023. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że zgodnie z negatywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 –
2023 Gmina Krzywiń została zobowiązana do naniesienia zmian w projekcie uchwały.
Autopoprawki, które otrzymali Radni są spowodowane w dużej części negatywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także korektą wniosku o dofinansowanie budowy
oczyszczalni ścieków ze środków unijnych. Skarbnik Miasta i Gminy omówiła
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013 – 2023.

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Stałych Komisji Rady o odczytanie
opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013 – 2023.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej. Opinia stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał opinię Komisji Gospodarczej. Opinia
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych odczytała opinię Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że porównując Wieloletnią Prognozę Finansową z
grudnia ubiegłego roku i dzisiejszą wynika, że zakres prac budowy oczyszczalni ścieków i
kanalizacji sanitarnej nie został zmieniony, zmieniła się tylko wartość tej inwestycji.
Radny zapytał na jakiej podstawie dokonano zmniejszenia wartości tej inwestycji o kwotę
około 11 mln zł.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że zakres inwestycji również się zmienił. Zmiany
dotyczą ulicy kościańskiej powyżej jeziora. Zgodnie z tymi zmianami zmieniła się
wartość tej inwestycji.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że zawsze problem tkwi w szczegółach. Dzisiaj
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z
autopoprawkami. W tekście uchwały pozostają wszystkie dane tak jak w uchwale z
grudnia. Radny powiedział, że ten sam jest zakres zadania, te same wielkości, natomiast
kwota inwestycji jest inna. Zaskoczeniem Radnego jest negatywna opinia wniosku, który
został złożony o dofinansowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w
Krzywiniu. Przy ocenie formalnej wniosek opiewa na kwotę 25 mln i tu jest opinia
pozytywna. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej była kwota prawie 32 mln zł.
Ocenie podlegał wniosek na kwotę 25 mln zł. Następnie w ocenie merytorycznej jest
kwota 20 mln 600 tys. zł. Radny powiedział, że uchwalając w grudniu 2012 roku
Wieloletnią Prognozę Finansową mieliśmy już pozytywną opinię, a w dalszym ciągu była
robiona korekta na 31 mln zł. Wniosek w ocenie merytorycznej otrzymał 100% pkt.
Zostały popełnione podstawowe błędy. Dlatego nie wystarczy podpisać wniosku, należy
też go przejrzeć. Te błędy powinien wychwycić Burmistrz. Radny powiedział, że nie
otrzymał wszystkich dokumentów dotyczących budowy oczyszczalni ścieków i
kanalizacji sanitarnej, o które prosił. Dzisiaj w uchwale są powtórzone te same dane,
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mimo, że projekt ma dużo niższą wartość. W pierwszej wersji wniosku majątek miał
zostać przekazany w zarządzanie operatorowi. W wersji po korekcie wniosku jako
operatora wyznaczono Gminę Krzywiń. Czy rezygnujemy z udziału związku we
Wschowie w obsłudze tego przedsięwzięcia? W ocenie merytorycznej zostały wykazane
liczne niespójności w analizie finansowej, analiza jest wewnętrznie niespójna.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że Burmistrz nadzorował cały proces składania
wniosku. Skarbnik przyznała, że jej błędem jest wpisanie złych danych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej w przychodach, w akapicie odnośnie długości tej inwestycji. Nie
zostały zmienione tam wielkości. Należy to poprawić i skorygować zgodnie z korektą
złożoną do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pan Radny podnosi
sprawy techniczne, które wynikają z wniosku. Wniosek był przygotowany przez firmę,
która jest za niego odpowiedzialna. Sama wartość inwestycji została zmieniona do 20 mln
wraz z zakresem prac. Skarbnik zaproponowała dokonanie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej dotyczących zakresu planowanych prac zgodnie ze złożoną korektą
do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański odczytał
protest od oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na
budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że tych błędów jest bardzo dużo. To co dla nas ma
małe znaczenie, to dla tego, który dzieli pieniądze to ma zasadnicze znaczenie. Radny
nadal nie rozumie różnicy pomiędzy dwoma zakresami prac. Różnica w kwocie wynosi 10
mln złotych. Radny zapytał, czy skanalizowanie całości Krzywinia to nadal kwota około
100 mln złotych, czy to uległo zmianie.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział
że na dzień dzisiejszy zmieniane były tylko kosztorysy dotyczące zakresu zadania, które
miało podlegać dofinansowaniu. Pozostała część kosztorysu pozostała taka sama.

Radny Roman Majorczyk zapytał o ile został zmieniony zakres rzeczowy kanalizacji
sanitarnej, skoro na samą kanalizację sanitarną są zaplanowane o połowę mniejsze środki
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finansowe. Ponadto Radny poinformował, że w dniu 17 stycznia 2013 roku Zarząd
Województwa Wielkopolskiego rozdysponował już środki w ramach tego działania.
Pozytywnie oceniono jedenaście wniosków. Łączna kwota udzielonego dofinansowania
wynosi 28,7 mln. Gmina Kościan, która otrzymała około 75 pkt. w ocenie merytorycznej
załapała się na dofinansowanie w pierwszym rozdaniu. Radny powiedział, że 10 % z
kwoty 4,8 mln euro zostało przeznaczone na odwołania. Radny powiedział, że zakładanie,
że nasze odwołanie odniesie jakikolwiek skutek jest równe zeru. Radny odczytał nazwy
Gminy, które otrzymały dofinansowanie. Zdaniem Radnego przyjmując Wieloletnią
Prognozę Finansową w dniu 21 grudnia 2012 roku Rada przyjmowała fikcję, ponieważ
wniosek był złożony na inną kwotę a my ciągle mówiliśmy o 31 mln. Radny złożył
wniosek, aby w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej dopisać, że „Gmina
nie uzyskała pozytywnej oceny wniosku pod względem merytorycznym złożonego do
WRPO.”

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że 25 stycznia 2013 r., ukazało się
ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. To jest kolejna szansa, z
której możemy skorzystać. Gdy zapis zaproponowany przez Radnego Majorczyka
zostanie wprowadzony do uchwały,

byłoby to w przyszłości nieprawdą. Burmistrz

powiedział, że Radny Roman Majorczyk lubi wszystko szybko przekreślać.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że we wniosku było dużo błędów, natomiast zdaniem
Radnego tych pieniędzy było naprawdę mało i albo projektant był na tyle niepoważny i
niekompetentny, albo pracownik Urzędu Marszałkowskiego był laikiem.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń odpowiadając na pytanie mieszkańca wsi Żelazno
powiedział, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dla wsi i miast do 5 tys.
mieszkańców.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Romana Majorczyka:
w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej dopisać, że „wniosek złożony do
WRPO o dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, projekt
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pt:. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla
Miasta Krzywiń- etap I” uzyskał z działania priorytet 3 WRPO Środowisko Przyrodnicze
opinię negatywną.”

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (7 za, 8 przeciw) odrzuciła wniosek
Radnego Romana Majorczyka.

Radny Roman Majorczyk zapytał, ile własnych pieniędzy Gmina Krzywiń przeznaczy na
budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że 1 158 997 zł w roku 2013 będzie
zaangażowane na wydatki majątkowe.

Radny Roman Majorczyk powiedział, ze w negatywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej jest zapisane, że Gmina nie objaśniła dlaczego w 2014 roku zaplanowano
wzrost dochodów bieżących. Korekta jest symboliczna. Radny zapytał, co jest powodem
wzrostu tych dochodów bieżących. Ponadto Radny zwrócił uwagę, że Regionalna Izba
Obrachunkowa wskazała, że ten wzrost budzi uzasadnione wątpliwości co do realności
planowania.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że od 2014 roku Gmina będzie odzyskiwać VAT.
Wysokość VAT-u w zaplanowanym przez Gminę przedsięwzięciu wynosi ponad 4 mln zł.

Radny Roman Majorczyk przeczytał fragment uzasadnienia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Gmina Krzywiń do roku 2012 nie uzyskiwała dochodu ze zwrotu podatku
VAT. Na lata kolejne planuje się rozpoczęcie działań związanych z pozyskaniem
dochodów z tego tytułu. Począwszy od roku 2014 powinny one skutkować wzrostem
dochodów bieżących. Na dzień składania projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej nie można tych dochodów oszacować. Można je wprowadzić
dopiero, jeżeli te dochody zaistnieją.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że od 2014 roku będzie to skutkować wzrostem
dochodów bieżących.
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Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w 2010 roku Radny Majorczyk powiedział,
że w Gminie było już tyle planów wieloletnich, ze nie ma co zastanawiać się nad
Wieloletnią Prognozą Finansową. Zdaniem Radnej świadomość ekonomiczna Radnego
Romana Majorczyk była znacznie niższa. Ponadto Radna powiedziała, ze czas zakończyć
dyskusje nad tym tematem. Kanalizacja jest i będzie priorytetowym zadaniem dla
Krzywinia. Natomiast kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015 do
2023 czy będą realistystyczne, dzisiaj ocenić się nie da. W 2014 roku będą obowiązywać
nowe zasady finansowania, natomiast na dalsze lata dzisiaj szkoda czasu.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że Radna Krystyna Motławska widocznie nie
słuchała jego wypowiedzi, ponieważ zdaniem Radnego nie poruszał on kwot po roku
2014. Natomiast to, że 3 lata temu nie interesował się Wieloletnią Prognozą Finansową
spowodowane było tym, że wtedy nie było planowanych takich dużych inwestycji.
Zdaniem Radnego rzadko się zdarza, że Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie
opiniowała takie uchwały. Uchwała o Wieloletniej Prognozy Finansowej, która została
przyjęta 29 października 2012 roku też została unieważniona, ponieważ została podjęta
niezgodnie z prawem. Zajmowanie się tą kwestią jest jak najbardziej na miejscu. Radnego
dziwi postawa Radnej Krystyny Motławskiej, która w swojej analizie nie potrafiła
wychwycić błędów.

Przewodnicząca Rady zaproponowała Radnym zgodnie z art. 62 ust. 5 Statutu Gminy
Krzywiń przegłosowanie wszystkich autopoprawek w całości.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) zdecydowała przegłosować wszystkie
autopoprawki w całości.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na prośbę Skarbnik Miasta i Gminy zostanie
naniesiona uwaga Radnego Romana Majorczyka odnośnie długości sieci kanalizacyjnej i
długości przykanalików.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy
Finansowej od nr 1 do nr 206. Autopoprawki do Wieloletniej prognozy Finansowej
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła autopoprawki od nr 1 do nr 206 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych większością głosów (11 za, 4 przeciw)
przyjęła uchwałę nr XXXIII/179/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2023. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 2) Uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2013:
a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez
Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną,

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła projekt uchwały budżetowej wraz z
uzasadnieniem.

Radny Jerzy Nowak zapytał skąd są tak duże pieniądze z opłaty skarbowej, która wynosi
1500 zł.

Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że to są realne wpływy z targowisk, jakie
wpływają do Budżetu Gminy.

Radny Roman Majorczyk zapytał, czy dobrze została zapisana kwota w dziale 010
(Rolnictwo i Łowiectwo), w rozdziale 01010, w paragrafie 6230. Przed zmianą mamy
zero po zaakceptowaniu autopoprawek mamy 100 tys. zł. Ta kwota była już ujęta w
pierwotnym projekcie budżetu, który otrzymaliśmy. Wpisywanie tej kwoty po stronie
dodatkowych zadań nie powinno mieć miejsca, dlatego, że ta kwota już została w
wydatkach budżetu ujęta. Ten paragraf mówi o dofinansowaniu przydomowych
oczyszczalni ścieków.
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Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że w załączniku wydatki majątkowe tej kwoty nie
było, natomiast w załączniku wydatki budżetu ta kwota była.

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Specjalista d.s. Budżetu Alina Stróżyńska przedstawiła opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Krzywiń na rok 2013. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

c) Przedstawienie opinii stałych komisji Rady,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o projekcie
uchwały. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał opinię Komisji Gospodarczej o projekcie
uchwały. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych odczytała opinię Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych o projekcie uchwały. Opinia stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

d) Ustosunkowanie się Burmistrza do uwag, zastrzeżeń i wniosków,

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń ustosunkowała się do wniosków z poszczególnych
Komisji. Uwzględniony został wniosek dotyczący wykreślenia zakupu laptopów dla
Radnych. Odrzucone zostały pozostałe wnioski:
a) „Naprawić drogę gminną między blokami w Kopaszewie (nowa nawierzchnia) – źródło
pokrycia wydatku- z rezygnacji z zakupu laptopów,
b) Wybudować kanalizację w Łuszkowie na nowych działkach, przy obecnej bazie SKR,
chodnik przed świetlicą w Łuszkowie- źródło pokrycia wydatku - ze sprzedaży dwóch
działek,
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c) Założyć lampy w Łagowie od posesji nr 20-24 (3 lampy hybrydowe),
d) Zabezpieczyć pieniądze na wykup boiska w Jurkowie,
e) Wyłożenie drogi tłuczniem na ulicy Polnej w Jerce- źródło pokrycia wydatku -ze
sprzedaży Świetlicy Wiejskiej w Jerce.”
Ponadto Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że jeżeli Gmina zrezygnuje z budowy
oczyszczalni ścieków w Krzywiniu i kanalizacji sanitarnej, wówczas te wnioski będą
podlegały ponownej weryfikacji.

e) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła autopoprawki do Projektu Budżetu Miasta i Gminy
na rok 2013. Autopoprawki stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

f) Dyskusja nad proponowanymi poprawkami, ich przegłosowanie,

Radny Bolesław Ratajczak zapytał przez którą Komisję została złożona autopoprawka nr
21.

Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że jest to autopoprawka Burmistrza Miasta i
Gniny.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że autopoprawka nr 20 dotyczy rezygnacji z
zakupu laptopów. Zdaniem Radnej obsługa Radnych jest możliwa w formie elektronicznej
na obecnym etapie rozwoju dziedziny informatyki. Spowodowałoby to zmniejszenie ilości
papieru, tonerów, czasu pracy pracownika obsługującego Radę. Można zastanowić się nad
tym czy Radni otrzymaliby laptopy zakupione z puli budżetu, czy kupiliby we własnym
zakresie. Radna powiedziała, że kwota przewidziana na zakup laptopów jest w
porównaniu z całym budżetem nieistotna, dlatego będzie głosowała za przyjęciem
Budżetu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej rezygnacja z
zakupu laptopów została już przegłosowana.
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Przewodnicząca Rady zaproponowała trzy głosowania nad autopoprawkami do Budżetu
Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013:
a) od nr 1 do nr 14,
b) od nr 15 do nr 16,
c) od nr 17 do nr 25.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła autopoprawki od nr 1 do nr 14.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła autopoprawki od nr 15 do nr 16

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (13 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się) przyjęła
autopoprawki od nr 17 do nr 25.

g) Podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych większością głosów (13 za, 1 przeciw,
1 wstrzymał się) przyjęła uchwałę nr XXXIII/180/2013 w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń podziękował Radnym Rady Miejskiej Krzywinia za
przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na
rok 2013.

3) Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
gminy Krzywiń.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy Krzywiń.

Radny Andrzej Kaczmarek powiedział, że w regulaminie jest zapis, który zabrania
przeprowadzenia
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napraw

blacharskich,

lakierniczych

oraz

wymiany

płynów

eksploatacyjnych poza warsztatami. Rolnicy nie będą mogli wymienić w przyszłości oleju
w żadnej maszynie, bo będzie to karalne. Radny prosi o wykreślenie tego punktu z
regulaminu. Ponadto Radny powiedział, że nie zgadza się też z postanowieniem
regulaminu zobowiązującym właścicieli nieruchomości do wyposażenia nieruchomości w
pojemniki w tym worki. Radny uważa, że pojemniki i worki powinien dostarczać Związek
Międzygminny. Ponadto Radny nie zgadza się z postanowieniem regulaminu, który mówi
o zasadach utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej w zakresie emisji hałasu i substancji zapachowych. Radny zapytał jak to ma się
do Krzywinia.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że jeżeli ktoś chce utrzymywać zwierzęta gospodarskie w mieście, musi to robić tak, aby
nie było uciążliwości dla sąsiadów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Krzywiń mówi wprost o tych postanowieniach i w naszym projekcie
uchwały jest to powtórzone. Część regulaminu, który nie jest napisany kursywą jest w
większości przepisany z poprzedniego regulaminu. Ponadto ustawa wymaga, aby każdy
właściciel przeprowadzał u siebie deratyzację. Zdaniem Kierownika Krzywiń jest
Miastem, czyli jest wyłączony z produkcji rolnej.

Radny Andrzej Kaczmarek powiedział, że są dzisiaj istniejące już gospodarstwa rolne na
terenie Miasta Krzywinia.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że można zapisać w tym postanowieniu regulaminu, który mówi o zasadach
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w
zakresie emisji hałasu i substancji zapachowych wyrażenie w brzmieniu „z wyłączeniem
Miasta Krzywinia”. Ponadto Kierownik powiedział, że ustawa o utrzymaniu porządku i
czystości jest nowelizowana i w tym roku najprawdopodobniej regulamin utrzymania i
porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń będzie zmieniany. Jeżeli chodzi o zapis że
zabrania się przeprowadzenia napraw blacharskich, lakierniczych oraz wymiany płynów
eksploatacyjnych poza warsztatami, Kierownik stwierdził, że ten zapis widnieje także w
ustawie i taka działalność jest zabroniona. Ponadto Kierownik powiedział, że jeżeli chodzi
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o wyposażenie nieruchomości w pojemniki każdy właściciel nieruchomości musi to zrobić
we własnym zakresie.

Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Mielczarek zapytała co będzie wówczas, gdy Rada
Miejska Krzywinia wprowadzi zmiany do tej treści, która jest napisana kursywą, która jest
narzucona nam przez związek międzygminny, a inne gminy nie będą chciały tego zmienić.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że wszystkie treści, które są wpisane kursywą nie podlegają zmianie. Jeżeli byłby wniosek
o zmianę tych zapisów, można przez Burmistrza taki wniosek do związku złożyć. Na
dzień dzisiejszy posiadamy wytyczne od związku, aby tych treści napisanych kursywą nie
zmieniać.

Sołtys wsi Bieżyń Andrzej Klinowski zapytał do czego dzisiaj jest potrzebny ten
regulamin. Ponadto Radny powiedział, że regulamin obowiązuje na terenie Miasta
i Gminy Krzywiń, a nie na terenie związku.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że Gmina Krzywiń przystąpiła do Związku Międzygminnego i wymagane jest, aby do
końca stycznia 2013 roku ten regulamin przez Gminy był uchwalony.

Sołtys wsi Bieżyń Andrzej Klinowski zapytał o częstotliwość wywozu śmieci. Na innych
gminach jest to zróżnicowane, w jednorodzinnych domach wywozi się co dwa tygodnie, a
w wielorodzinnych obiektach wywozi się częściej. Ten samochód jeżdżąc raz w tygodniu
będzie szukał kubłów ze śmieciami po Gminie.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że do tej pory był kubeł wywożony raz na miesiąc. Od lipca kubły będą odbierane raz w
tygodniu. Zmiany w ustawie być może pozwolą na zmiany odpłatności wewnątrz
związku. Ponadto Kierownik powiedział, że związek jest powołany tylko do
administrowania całym systemem. Przetarg na wywóz nieczystości stałych będzie
ogłaszany przez Gminę.
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Sołtys wsi Bieżyń Andrzej Klinowski zapytał, dlaczego w regulaminie określa się limit
wyprodukowania śmieci na osobę.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że przyjęty limit 30 litrów na mieszkańca jest potrzebny do określenia wielkości kubła na
jedną zamieszkałą nieruchomość.

Sołtys wsi Bieżyń Andrzej Klinowski zapytał, czy ścieżka pieszo-rowerowa jest
chodnikiem, ponieważ niezależenie od nieruchomości czy jest zabudowana, czy nie jest
zabudowana należy też odgarniać śnieg. W Bieżyniu jest ścieżka pieszo-rowerowa i
osoby, które mają przy ścieżce nieruchomość mają obowiązek odgarniać tą ścieżkę. Gdy
Ci mieszkańcy wiedzieliby, że tak będzie, nie pozwoliliby na wybudowanie tej ścieżki.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że być może jest to problem. Kierownik wyjaśni tą kwestie z zarządcami dróg.

Sołtys wsi Bieżyń Andrzej Klinowski zapytał o miejsce wystawienia kubła do zabrania.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że kubeł powinien być wystawiony w obrębie nieruchomości z udostępnieniem dostępu
do tego miejsca.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że w regulaminie jest zapis o obowiązku usunięcia
zanieczyszczeń gromadzących się przy krawędzi jezdni przez zarządcę drogi. Radny
zapytał jak ten zapis odnosi się do drogi gminnej w Kopaszewie. Ponadto Radny zapytał:
- jak do Miasta Krzywinia odnosi się postanowienie o ściekach bytowych i
przemysłowych?
- ile osób nie ma podpisanej umowy na wywóz nieczystości stałych?
- jaka jest propozycja ceny za wywóz nieczystości stałych?
- jak często będą odbierane nieczystości stałe?
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że na dzień dzisiejszy jest propozycja stawki 10 zł od osoby za śmieci segregowane i 18
zł za śmieci niesegregowane. Jest przewidziana też ulga dla rodzin wielodzietnych.

Radny Bolesław Ratajczak poprosił o nie wprowadzanie mieszkańców w błąd, ponieważ
MZK obsługuje obecnie więcej niż z jedną miejscowość w Gminie Krzywiń.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że co do ilości podpisanych umów musi sprawdzić w Urzędzie.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że pytałem już o to kilkakrotnie i nigdy nie
otrzymałem odpowiedzi. Ponadto Rady powiedział, że w chwili obecnej płaci za dwie
osoby około 24 zł. Większość osób w mojej miejscowości ma małe kubły i ma więcej
osób w domu niż ja i płacą po 12 zł. Radny zapytał dlaczego nastąpi tak duży wzrost,
jeżeli najprawdopodobniej śmieci będą trafiały na to samo wysypisko i będą wywożone
przez tą sama firmę.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że prawdziwy koszt jaki będą ludzie ponosić za wywóz śmieci okaże się po przetargu.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że obecnie raz w miesiącu nie wszyscy wystawiają
kubły, my będziemy płacić za puste przebiegi samochodów. Kopaszewo w naszej Gminie
jako pierwsza miejscowość miała odbierane śmieci. Radny nie zgadza się z tak wysoką
podwyżką za wywóz śmieci.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że jako Gmina zgłaszaliśmy rzadszy wywóz nieczystości stałych. Być może po zmianie
ustawy będą możliwe zmiany w częstotliwości odbioru odpadów.

Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Mielczarek zapytała co z osobami studiującymi
i przebywającymi poza domem.
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że jest to problem ogólnokrajowy. Jeżeli osoba przebywa stale poza domem powinna tam
zapłacić opłatę za wywóz nieczystości stałych.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że jest niezasadne dzisiaj głosowanie nad tą uchwałą
skoro jest tyle błędów i niedomówień. Zdaniem Radnego częstotliwość wywozu też daje
dużo do myślenia.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że w projekcie są paragrafy, których nie
powinniśmy zmieniać, ponieważ są one narzucone przez związek. W pozostałych
paragrafach postanowienia regulaminu muszą być zgodne z ustawą.

Radny Antoni Nowak powiedział, że w Krzywiniu jest dużo rolników. Utrzymywanie
zwierząt jest związane z zapachem. Jeżeli podejmiemy tą uchwałę, to rolnicy muszą się z
Krzywinia wyprowadzić chyba, że Gmina jest taka bogata, że wybuduje każdemu
rolnikowi gospodarstwo tam, gdzie będzie chciał. Radny zgłosił wniosek o wykreślenie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Krzywiń z porządku obrad.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że Gmina Włoszakowice nie należy do żadnego
związku i skalkulowała cenę za wywóz nieczystości stałych w wysokości 8 zł od osoby.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że różnica wynosi 1 zł. Związek nie
podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do opłaty. Podjęcie uchwały o opłatach będzie miało
miejsce 30 stycznia 2013 roku i z pewnością będziemy czynić starania, aby ta cena była
jak najniższa. Termin podjęcia tej uchwały jest wskazany w ustawie. Do końca stycznia
Rada winna podjąć tą uchwałę.

Sołtys wsi Bieżyń Andrzej Klinowski powiedział, że z jego kalkulacji wynika, że wzrost
za opłaty za śmieci wyniesie 300%.
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że było spotkanie wspólne z Radnymi i ten program był już omawiany. Dzisiaj trudno
nanieść zmiany w tym projekcie uchwały. Rada winna podjąć uchwałę do końca stycznia.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na spotkaniu z Radnymi otrzymaliśmy uchwałę i
nie mieliśmy możliwości jej przeczytania.

Sołtys wsi Jerka Jan Lemański powiedział, że ta uchwała jest niedoskonała i trudno będzie
ustanowić takie zapisy, które zadowalałyby wszystkich. Radny powiedział, że wiele jest
pytań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, dlatego jeżeli wszystkie pytania
się wyjaśnią wówczas powinno zostać zorganizowane spotkanie i wszystkie kwestie
winny zostać wyjaśnione.

Radna Krystyna Motławska zapytała czy można skrócić regulamin w punktach co do
których mamy wątpliwości.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że to co jest napisane kursywą nie można zmienić, natomiast pozostała część punktów
musi być zgodna z ustawą.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Antoniego Nowaka o odrzucenie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Krzywiń z porządku obrad.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (14 za, 1 wstrzymujący się) odrzuciła z
porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta i gminy Krzywiń.

3) Przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Krzywiń.
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że zmieniamy uchwałę, którą już przyjęliśmy 29
października 2012 roku. Większość tych zapisów w tej uchwale została powtórzona. W
tym przypadku głosujemy nad czymś, nad czym już głosowaliśmy. Powinniśmy dzisiaj
przegłosować tylko zmiany do uchwały, a nie całą uchwałę.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że dla procedur urbanistycznych jest lepiej, aby była jedna uchwała.

Pan Sołtys wsi Jan Lemański zapytał, czy podział tych kilku działek w Jerce jest już
„przymierzony” do planu przestrzennego zagospodarowania.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że podział tych działek jest uzgodniony z Urbanistą.

Pan Tomasz Kaczor zapytał, czy jego działki w tej uchwale mają przeznaczenie
rekreacyjno – budowlane.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że Pana działki mają przeznaczenie rekreacyjno-agroturystyczne.

Pan Tomasz Kaczor zapytał jaką gwarancję mają mieszkańcy, że Rada za dwa lata nie
zmieni tej uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że jest to uchwała intencyjna, która daje
początek przygotowania studium. Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że nie może nic
zagwarantować, ponieważ inicjatywa do uchwalania studium i planów należy do Rady
Miejskiej Krzywinia.
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Pan Tomasz Kaczor powiedział, że miesiąc temu podjęliście uchwałę, którą dziś
zmieniacie. Mieszkaniec Żelazna zapytał, czy za miesiąc ta uchwała będzie obowiązywać.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że po tej uchwale zostanie Radnym
przedstawiony projekt uchwały o studium i następnie projekt uchwały o planie
zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za, ) przyjęła uchwałę
nr XXXIII/181/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

4) Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca powiedziała, że w związku ze złożeniem rezygnacji przez Radną
Krystynę Motławską z funkcji Wiceprzewodniczącej, zgodnie ze Statutem Gminy Rada
powinna na najbliższej sesji wybrać nowego wiceprzewodniczącego. Przewodnicząca
Rady zwróciła się do Radnych o zgłaszanie kandydatów do objęcia funkcji
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia. Zgłoszono jedną kandydaturę – radnego
Zbigniewa Zielińskiego.

Radny Zbigniew Zieliński wyraził zgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodnicząca otworzyła listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono radnych:
- Radosław Chmielewski,
- Paweł Prałat,
- Janusz Partyka.

Przewodnicząca zapytała radnych czy wyrażają zgodę i po jej otrzymaniu rozpoczęła
procedurę głosowania.
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Rada Miejska Krzywinia wybrała jednogłośnie Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia
wyborów wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia w składzie: Janusz Partyka,
Paweł Prałat, Radosław Chmielewski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia ogłosiła przerwę w obradach Rady Miejskiej
Krzywinia o godz. 2135

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia wznowiła obrady Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 2145

Przewodnicząca Rady poinformowała, że członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali
spośród siebie na przewodniczącego Radnego Janusza Partykę.

Radny

Janusz

Partyka

odczytał

zasady

głosowania

w

sprawie

wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

Następnie Radny Janusz Partyka odczytał kolejno według listy obecności wszystkich
Radnych

obecnych

na

posiedzeniu

celem

oddania

głosu

w

wyborach

na

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia. Po oddaniu głosu przez wszystkich
Radnych, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do podliczenia głosów i sporządzenia
protokołu z wyborów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia ogłosiła przerwę w obradach Rady Miejskiej
Krzywinia o godz. 2200

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia wznowiła obrady Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 2205

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Partyka odczytał protokół z wyboru
Wiceprzewodniczącego

Rady Miejskiej Krzywinia. Wiceprzewodniczącym

Rady

Miejskiej Krzywinia został Radny Zbigniew Zieliński z liczbą głosów dziesięć. Protokół z
wyborów wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała uchwałę nr XXVII/182/2012 w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprosiła Radnego Zbigniewa Zielińskiego do stołu
prezydialnego w celu objęcia nowej funkcji w Radzie.

Ad. 5
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ustosunkowując się do zapytania złożonego przez
Radnego Romana Majorczyka powiedział, że odpowiedzi na zapytania udzieli w formie
pisemnej. Burmistrz zapytał Radnego Majorczyka czy w punkcie 7 jest pytanie czy
oświadczenie, ponieważ zwykle pytanie kończy się znakiem zapytania.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że stwierdzenie.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że w jego programie wyborczym nie było ani
budowy biogazowi ani budowy Głównego Punktu Zasilania, natomiast budowa GPZ na
pewno była w programie wyborczym Porozumienia Ziemi Kościańskiej.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na sesji w dniu 21 grudnia 2012 r. Rady Bolesław
Ratajczak skierował zapytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Odpowiedź
została przekazana Radnemu oraz Radzie Miejskiej Krzywinia. Przewodnicząca Rady
poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy o odczytanie odpowiedzi na zapytanie Radnego
Bolesława Ratajczaka.

Burmistrz Miasta i Gminy odczytał odpowiedź na zapytanie Radnego Bolesława
Ratajczaka. Odpowiedź na zapytanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że w odpowiedzi jest stwierdzenie, że protokoły z
komisji są publikowane, co jest nieprawdą. Ponadto Radny powiedział, że skoro organem
stanowiącym jest cała Rada, to dlaczego protokoły z Komisji ma przekazywać
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Przewodnicząca Rady przekazywała do publikacji dokumenty dotyczące Rady Miejskiej
Krzywinia.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jest to kwestia porozumień. Ponadto Burmistrz
powiedział, ze pierwsza część odpowiedzi była przygotowana przez Radcę Prawnego. Na
podstawie tej odpowiedzi, która została przekazana, zdaniem Burmistrza protokoły z
Komisji powinny być opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli nie
zawierają ograniczeń jawności. Przewodnicząca Rady reprezentuje Radę Miejską
Krzywinia i to ona powinna te informacje przekazywać. Rozdział pomiędzy organem
stanowiącym a wykonawczym ma umocowanie prawne. Burmistrz powiedział, że będzie
przyjmował dokumenty do publikacji, albo z pismem przewodnim, albo z adnotacją „do
publikacji w BIP”.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że protokoły z posiedzenia Komisji są w Biurze
Rady i nie będzie robił żadnej adnotacji, ponieważ nie ma do tego prawa. Protokoły z
Komisji Rewizyjnej są w całości do publikacji.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ma zastrzeżenia co do umieszczania adnotacji na
pismach przekazywanych do publikacji w BIP, w związku ze stwierdzeniem, że
publikację w BIP może zlecić pracownikowi Gminy tylko Burmistrz. Przewodnicząca
zapytała, czy zgodnie z ustawą samorządową Burmistrz może nałożyć nowe obowiązki na
Przewodniczącą Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jest to kwestia porozumień. Ponadto Burmistrz
powiedział, że kiedyś były uchwały i na tej podstawie zwoływano sesje, dzisiaj
Przewodnicząca Rady życzy sobie pismo przewodnie. Burmistrz zapytał kto komu
nakłada nowe obowiązki.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że w odpowiedzi na zapytanie radnego jest
napisane, ze na dokumentach do publikacji ma być adnotacja „do publikacji w BIP”.
Uchwały Rady z mocy ustawy i rozporządzenia i tak są publikowane. Zasadne byłoby,
jeżeli Pan Burmistrz będzie miał wątpliwości zapytał Radę, a nie odwrotnie.
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Ad. 6
Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że :
- Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr 2/89/2013, stwierdza, że uchwała nr
XXXII/176/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały XVIII/92/2012
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023 została podjęta z naruszeniem
prawa.
- Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr 2/89/2013, stwierdza, że uchwała nr
XXXII/177/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany
Budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2012 została podjęta z naruszeniem zasady
spójności budżetu.
- do Biura Rady Miejskiej Krzywinia przyszło zaproszenie na wernisaż wystawy pt:.
„Projekt PKS”,
Ponadto Przewodnicząca odczytała pismo od Starostwa Powiatowego w Kościanie w
sprawie udzielonych dotacji dla zabytków na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.
Przewodnicząca odczytała sprostowanie
„Na sesji w dniu 29 października 2012 roku przekazałam Państwu informację, że
Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska wzięła udział w subregionalnej
konferencji konsultacyjnej w Lesznie dotyczącej zaktualizowanej strategii rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. Radna Krystyna Motławska

pełniąca

wówczas funkcje Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia nie brała udziału w tej
konferencji z powodu choroby, o czym poinformowała jak twierdzi w dniu 14 września
2012 roku Departament polityki Regionalnej w Lesznie, prosząc o przesłanie Radzie
materiałów z tej konferencji oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 29
października 2012 roku szeptem tuż po podaniu tej informacji do wiadomości”

Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że zostało przekazane pocztą dla Radnych:
- sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
za roku 2012,
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- kopia pisma, jakie otrzymał Burmistrz i Rada Miejska od mieszkańców Łagowa oraz
odpowiedź na to pismo sporządzone przez Burmistrza oraz kolejne pismo w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie Burmistrza tej sprawy.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że odpowiedź na to pismo przekaże na ręce
Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia. Sprawa była już dawno wyjaśniona, ale
wraca jak bumerang.

Przewodnicząca Rady poprosiła Burmistrza o rzetelną odpowiedź kończącą tą sprawę.
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wiceprzewodniczącego Rady, ale nie wiemy czy pierwszego wiceprzewodniczącego, czy
drugiego wiceprzewodniczącego. Jak należy to zinterpretować.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wyboru pierwszego wiceprzewodniczącego Rada
już dokonała i jest nią Radna Magdalena Mielczarek i tak zostaje. Radny Zbigniew
Zieliński jest drugim wiceprzewodniczącym.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że pismo od mieszkańców Łagowa skierowane też
do Rady Miejskiej Krzywinia powinno przez tą Radę też być rozpatrzone. Radny uważa,
że jest to pismo w kategorii skargi na Burmistrza. Radny odczytał pismo od mieszkańców
Łagowa. Następnie Radny odczytał odpowiedź Burmistrza na pismo mieszkańców
Łagowa. Radny analizując przepisy prawne, na które powołał się Burmistrz stwierdził, że
podstawy prawne są nieprawidłowe. Ponadto Radny powiedział, że oprócz tych
nieprawidłowości nie było również wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia, dlatego zdaniem Radnego zostało złamane prawo i z mocy prawa ta
umowa dzierżawy jest nieważna. Radny Roman Majorczyk odczytał kolejne pismo
mieszkańców Łagowa w w/w sprawie. Odczytane pisma stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
Zdaniem Radnego na podstawie wyroku sądu przytoczonego w tym piśmie informacja o
tym, kto wydzierżawia grunty gminne powinna być jawna.
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Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że nawet ekspert powołany przez Komisję
Rewizyjną przyznał mi rację w kwestii ochrony danych osobowych. Sprawa dzierżawy
gruntów była poruszana na Komisji Rewizyjnej, dlatego Burmistrz uważa, że więcej
błędów już w tym zakresie nie będzie.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że Burmistrz mówił na Komisji Rewizyjnej o
ochronie danych osobowych, Radca Prawny i Regionalna Izba Obrachunkowa też się
wypowiedzieli, ale sąd zajął inne stanowisko w tej sprawie. Teraz nie możemy
wszystkiego tak ukrywać jak ukrywamy.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że to pokazuje jak to w naszym prawie jest i jak
różne interpretacje można stosować.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że wyrok sądu określa jasno co jest ochroną danych
osobowych, a co nie. W urzędzie nie ma ochrony danych osobowych. Obojętnie kto
zawiera z Gminą umowę musi się liczyć, że jego dane osobowe będą jawne. To samo
dotyczy Radnych, którzy dzierżawili ziemię gminną. Dopóki nie było wyroku sądu też nie
wiadomo było czy prowadzenie działalności rolniczej jest działalnością gospodarczą.

Radny Roman Majorczyk poprosił, aby Pan Burmistrz napisał sprostowanie do
mieszkańców, ponieważ to co jest napisane w tej odpowiedzi jest nieprawdą. Zdaniem
Radnego Burmistrz unika odpowiedzi na pytania.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że wspólnie z Radcą odpowiedź zostanie
udzielona.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że ustawa mówi wyraźnie, że jeżeli nie ma wykazu
umowa dzierżawy jest nieważna. Ponadto radny zapytał czy dotychczasowi dzierżawcy
gruntu gminnego w Łuszkowie, którym zostały umowy wypowiedziane mają podpisaną
umowę użyczenia, o co Radny wnioskował już wcześniej.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że sprawdzi tą kwestię i odpowiedzi udzieli
później.
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Radny Antoni Nowak powiedział, że na ulicy Chłapowskiego powinny zostać ustawione
kosze na śmieci i skrzynki na piasek.

Sołtys wsi Zbęchy Pole Zbigniew Dopierała zapytał kiedy będzie karetka w Krzywiniu.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że cała procedura wydłużyła się o około pół roku.
Burmistrz uważa, że najwcześniej karetki możemy spodziewać się w okolicy miesiąca
czerwiec.

Pan Jan Motławski powiedział, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na sesji w grudniu
obiecał, że udzieli odpowiedzi na moje pismo i taka odpowiedź do mnie dotarła z pismem
Burmistrza jako załącznik. Pan Jan Motławski powiedział, że ustosunkuje się do
wypowiedzi Radnego Majorczyka po zredagowaniu protokołu z grudniowej sesji.
Zdaniem Pana Motławskiego Radny Majorczyk go oczerniał o to, że wywołał sprawę
ogłoszenia w BIP-ie. Pan Radny Majorczyk zezwolił na to łamanie prawa jak był
Przewodniczącym Rady. Powinno być publikowane wszystko a Pan Radny Majorczyk
udaje cały czas zdziwienie. Pan Jan Motławski powiedział, że na piśmie się ustosunkuje
do wypowiedzi Radnego Majorczyka po otrzymaniu protokołu z tej sesji.

Pan Mirosław Ziętkiewicz powiedział, że od wielu lat krytykował pracę Rady, ale dzisiaj
jest zadowolony. Zdaniem Pana Ziętkiewicza dzisiejsza sesja odkryła i obnażyła słabość
Urzędu. Niech Rada pracuje w dalszym ciągu tak jak dzisiaj zaczęła, to ten Urząd zacznie
służyć naszej społeczności i nam w tej gminie zacznie się lepiej żyć.
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Ad. 10
Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 2350 zamknęła XXXIII Sesję Rady
Miejskiej Krzywinia.

Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski
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Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz

