Protokół nr XXXIX/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 3 czerwca 2013 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Świńcu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1710
XXXIX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

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

- asystent Burmistrza Miasta i Gminy

5. Andrzej Skibiński

- Radca Prawny

6. Bogumiła Bąkowska

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

7. Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

8.

Anna Szułczyńska

- Dyrektor Gminnego

Przedszkola Samorządowego

w

Krzywiniu
9.

Marek Żołedziewski

10. Maciej Gubański

- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

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.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XXXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad,
projekty uchwał i materiały związane z problematyką posiedzenia.
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Przewodnicząca Rady zapytała czy są wnioski o zamianę porządku obrad.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25.03.2013 r.

3.

Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8.04.2013 r.

4.

Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

6.

Informacja o uchwale Nr XXXIII/4/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12
września 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń w świetle wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

7.

Interpelacje i zapytania radnych.

8.

Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1

Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w
sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.

8.2

Przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny
Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

8.3

Dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego
odprowadzenia ścieków.

8.4

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w
Krzywiniu.

8.5

Zbycia nieruchomości położonej w Nowym Dworze.

8.6

Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części,
znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Krzywiń wybudowanych przed
1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji.

8.7
9.

Ustanowienia „Pomników Przyrody”.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie sesji.
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Ad. 2
Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25.03.2013 r.

Przewodnicząca Rady po przyjęciu uwag od Radnych i odsłuchaniu taśmy przedstawiła
zmiany naniesione w protokole:
a) Na str. 5 zmieniono wyrażenie:
„Radca Prawny powiedział, że zdanie odrębne Radnej Motławskiej należy przyjąć do
protokołu.

Przewodnicząca Rady zapytała Radną Motławską, czy wyraża zgodę na umieszczenie zdania
odrębnego w protokole z dzisiejszej sesji.”

Na wyrażenie:

„Radca Prawny powiedział, że jeżeli nastąpiło, nazwijmy to zdaniem odrębnym, należy
przyjąć do protokołu, że stanowisko Radnej jest takie a takie w tym przedmiocie.

Przewodnicząca Rady zapytała Radną Motławską, czy wyraża zgodę na umieszczenie
swojego stanowiska w protokole z dzisiejszej sesji.”

b) Przy podjęciu uchwały nr. 10.6 zamiast słowa „jednogłośnie” zapisano „większością
głosów”.

c)

W wolnych głosach i wnioskach zmieniono wypowiedź radnego Romana Majorczyka:

„Radny Roman Majorczyk powiedział, że chodzi o działki, które są objęte planem. W każdej
chwili na te działki może wejść inwestor, dlatego jego pytanie dotyczyło czy te działki są
użyczone.”

Na:

„Radny Roman Majorczyk powiedział, że chodzi o działki, które są objęte planem. W każdej
chwili na te działki może wejść inwestor, dlatego jego pytanie dotyczyło czy na te działki
dotychczasowi dzierżawcy mają podpisane umowy użyczenia.”
3

d) Godz. zamknięcia sesji zamiast 20.15 zapisano 19.40.

Przewodnicząca Rady przyznała rację Radnej Motławskiej w zakresie uwagi dotyczącej
odczytywanych pism na sesji. Przewodnicząca powiedziała, że na przyszłość dokładnie
będzie informować od kogo i w jakiej sprawie jest pismo.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (14 za, 1 wstrzymujący się ) przyjęła protokół z
XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25.03.2013 r.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18.02.2013 r.

Przewodnicząca Rady po przyjęciu uwag od Radnych i odsłuchaniu taśmy przedstawiła
zmiany naniesione w protokole:
a) W wolnych głosach i wnioskach zamieniono zapis:

„Przewodnicząca Rady zapytała, czy może zapoznać się z pismem od Wojewody w sprawie
sprzedaży Zespołu Pałacowego-Parkowego w Cichowie oraz odpowiedzią na pismo od
mieszkańców Łagowa w sprawie ochrony danych osobowych przy wydzierżawianiu gruntów
gminnych.”

Na zapis:

„Przewodnicząca Rady zapytała, czy może zapoznać się z pismem od Wojewody w sprawie
sprzedaży Zespołu Pałacowego-Parkowego w Cichowie oraz odpowiedzi na pismo do
mieszkańców Łagowa.”

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (14 za, 1 wstrzymujący się ) przyjęła protokół z
XXXV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18.02.2013 r.

Ad. 4
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
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Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz przedstawiła informację z działalności w okresie
międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Krystyna Motławska zapytała o szczegóły wyjazdu Przewodniczącej do Brukseli.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zaprasza na dyżur i tam udzieli Radnej szczegółowych
informacji w tym temacie.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6
Informacja o uchwale Nr XXXIII/4/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 września
2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń w świetle wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Radca Prawny Andrzej Skibiński przedstawił uzasadnienie do w/w uchwały w świetle wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Radna Krystyna Motławska zapytała, dlaczego Radni otrzymali jeszcze raz projekt uchwały
przed sesją. Radna zapytała czy naniesiono jakieś dodatkowe zmiany, czy tylko wyróżniono
na kolor propozycje zmian już istniejące.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Biuro Rady dysponuje czarno białą drukarką, dlatego
w momencie możliwości wydruku kolorowego, pracownik Biura Rady uczynił to i przekazał
Radnym bardziej czytelną wersję tej uchwały w kolorze
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała Nr XXXIII/4/2002 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 12 września 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń obowiązuje nadal
bez pkt. wykreślonych przez wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Poznaniu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych.

W związku z brakiem Interpelacji i zapytań radnych, Przewodnicząca przeszła do kolejnego
punktu porządku obrad.

Ad. 8
Podjęcie uchwal w sprawie:

Ad. 8.1
Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie
utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.

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

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych większością głosów (11 za, 2 przeciw, 2
wstrzymujących się ) przyjęła uchwałę nr XXXIX/207/2013 w sprawie uzgodnienia projektu
uchwały

Sejmiku

Województwa

Wielkopolskiego

w

sprawie

utworzenia

Parku

Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 8.2
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Przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek
Gmin Regionu Leszczyńskiego”

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

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w par. 8 pkt. 11 naniesiono zamiast słowa „o” na
„w”, znaczenie jest takie samo, natomiast, nie ma tej zmiany w specyfikacji zmian.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powiedział, że w jego ocenie nie
wpływa to na zmianę treści.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXIX/208/2013 w sprawie przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 8.3
Dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia
ścieków.

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

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Przewodnicząca Rady zapytała jaki skutek finansowy grozi naszej gminie przy podjęciu tej
uchwały
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Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że nie wiadomo ile metrów sześciennych

wody

popłynie, ale w poprzednim roku musieliśmy dołożyć raz więcej, aniżeli było podatku, a
zamiar był taki, aby ta dopłata pokrywała nam podatek.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXIX/209/2013 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie
zbiorowego odprowadzenia ścieków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.4
Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w Krzywiniu.

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

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w świetle ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym mapę przygotowuje się w skali 1:1000, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach w skali 1:500. Radna zapytała, czy to jest przypadek szczególnie
uzasadniony.
Radna powiedziała, że rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w sprawie planowanych
wydatków na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją do rozważenia
przy uchwalaniu budżetu gminy w tej części. Czy jakieś informacje w zakresie wydatków
inwestycyjnych są możliwe do przekazania.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powiedział, że skoro urbanista
sporządził w takiej skali mapę, jest to chyba przypadek szczególnie uzasadniony. Jeżeli
chodzi o inwestycje w planie, to dokumentacje są wykonane, natomiast kwot kierownik nie
jest w stanie podać z pamięci.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXIX/210/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w
Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.5
Zbycia nieruchomości położonej w Nowym Dworze.

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

Przewodniczący Komisji Gospodarczej 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
XXXIX/211/2013 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Dworze. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.6
Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części,
znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Krzywiń wybudowanych przed 1980
rokiem, w których wykonano remont elewacji.

Radna Krystyna Motławska przedstawiła uzasadnienie w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych większością głosów (10 za, 5 przeciw)
przyjęła uchwałę nr XXXIX/212/2013 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na

obszarze Miasta i Gminy

Krzywiń wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 8.7
Ustanowienia „Pomników Przyrody”.

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

Sołtys wsi Świniec Maria Maj uzupełniła uzasadnienie w/w projektu uchwały przedstawione
przez Kierownika. Sołtys wsi zaproponowała nazwę „Ariaszek”

Radca Prawny zaproponował, aby w projekcie uchwały dopisać § 1 „3. Ustanawia się nazwę
własną pomnika przyrody – „ARIASZEK””

Przewodniczący Komisji Gospodarczej 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
XXXIX/213/2013 w sprawie ustanowienia „Pomników Przyrody”. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

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

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady przekazała Radnym kilka informacji:
a)

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały XXXVI/191/2013

Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla
Ochotniczych Straży Pożarnych, uzasadniając, że brak jest podstaw prawnych do podjęcia tej
uchwały. Ten podział został już dokonany w uchwale budżetowej.
b)

Regionalna Izba Obrachunkowa zawiadamia, ze zostało wszczęto postępowanie w

stosunku do:
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- uchwały nr XXXVIII/204/2013 w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru
zabytków z powodu naruszenia przepisów art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- uchwały nr XXXVIII/206/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta I Gminy Krzywiń na lata 2013-2023 z powodu naruszenia przepisów prawa. RIO
rozstrzygnęło, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, naruszenie to ma charakter
nieistotny.
c) do Biura Rady wpłynęła opinia dotyczącą wniosku firmy EkoHome w sprawie
wydzierżawienia terenu pod farmę fotowoltaiczną oraz opinia prawna w sprawie wypłacenia
rekompensaty dla TKKF „Chemik” przy ZUCH Metalchem. Opinie te zostały przekazane
Komisji Gospodarczej.
d) rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarczej złożył Radny Andrzej
Kaczmarek. Na najbliższej sesji Rada Miejska Krzywinia dokona wyboru nowego
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.
e) do biura Rady wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2012.Wniosek ten został przekazany do RIO
w Poznaniu, Oddział w Lesznie.
Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że:
- 30 czerwca2013 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie corocznych nagród
twórczych,
- 15 czerwca 2013 r. odbędzie się turniej samorządowy w Bielewie dla samorządowców z
terenu Miasta i Gminy Krzywiń.
- w związku z brakiem akceptacji przez Radną Krystynę Motławska co do comiesięcznych
spotkań Rady i Burmistrza przed sesją celem omówienia bieżących spraw Gminy informuję,
że o tematach poruszanych na sesjach będzie decydować Przewodnicząca po konsultacjach z
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej. Każdy może zapoznać się z materiałami, które
wpływają do Biura Rady Miejskiej Krzywinia i swoje zdaniem na ten temat może przekazać
mi bądź Wiceprzewodniczącym podczas dyżurów.

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że na ostatniej sesji na ręce Przewodniczącej
złożył pismo, podpisane przez siedmiu Radnych. Radny poprosił o odczytanie tego pisma.
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Przewodnicząca Rady powiedziała, że z tym pismem mieli zapoznać się Radni na spotkaniu.
Po konsultacjach z Wiceprzewodniczącymi to pismo nie będzie odczytane na sesji i na tym
temat zakończymy.

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że on odczyta to pismo.

Przewodnicząca Rady zapytała do czego Państwo Radni dążą odczytując to pismo.

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że jest to odpowiedź na pismo, które zostało
odczytane na XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że pismo w dniu 18 lutym 2013 Wiceprzewodnicząca
odczytała bez mojej wiedzy. Złamaliście Państwo tą zasadę, dlatego nie będzie to pismo
odczytane dzisiaj.

Radny Radosław Chmielewski zapytał, dlaczego tamto pismo podpisane przez siedmiu
Radnych mogło być odczytane, a to nie może być odczytane.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na pismo, które zostało odczytane bez naszej zgody
grupa Radnych napisała odpowiedź, że z taką sytuacją się nie zgadzamy. To pismo było
przedstawione na posiedzeniu roboczym, każdy mógł się pod tym pismem podpisać,
natomiast Wy takiej możliwości nam nie daliście.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że zgodnie z prawem Radny obraduje na sesjach i
komisjach. To, że rada miała opiniować projekt parku na zebraniu jest niezgodne z prawem.
Spotkania kameralne przy kawie, czy inne zebrania mogą się odbywać, ale, nie za
obwieszczeniem porządku obrad. Radna przeciwna jest spotkaniom nieformalnym. Żadne
ustalenia na takich spotkaniach nie mogą mieć miejsca. Rada obraduje publicznie. Radna
uważa, że pismo powinno być dzisiaj odczytane na sesji. Radna zapytała Radcę Prawnego o
zgodność z prawem spotkań nieformalnych.

Radca Prawny powiedział, że decyzję o dopuszczeniu do głosu podejmuje Przewodnicząca
Rady.
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Radny Andrzej Gubański powiedział, że spotkanie na którym jest Burmistrz i wszyscy Radni
jest spotkaniem pokątnym. Radny dziwi się, użyciu takiego stwierdzenia przez Radną
Motławską.

Przewodnicząca Rady zapytała Radcę o możliwość spotkań Radnych.

Radca Prawny powiedział, że postępujcie zgodnie ze statutem, ale bierzcie też pod uwagę
obowiązującą praktykę. Odpowiedź na to pytanie powinna udzielić sobie Rada.

Przewodnicząca Rady zapytała, że jeżeli takie spotkanie zwołuje się na prośbę Burmistrza czy
Skarbnika, wówczas Radna Motławska takich spotkań nie neguje. A jeżeli spotkanie zwołane
jest przeze mnie wówczas Radna to neguje. Przewodnicząca zapytała, co chce Pani przez to
osiągnąć.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że odpowiedzi należy udzielić sobie samemu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że odkąd jest Pani w Radzie zamiast budować i
przyczyniać się do rozwoju naszej gminy Pani nadal chce burzyć i niszczyć nadzieję na lepszą
przyszłość dla naszych mieszkańców.

Radny Bolesław Ratajczak złożył wniosek formalny o zakończenie sesji.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (8 za, 7 przeciw) przyjęła wniosek Radnego
Bolesława Ratajczaka.

Ad. 10
Zakończenie sesji.
Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim
za przybycie i o godz. 1830 zamknęła XXXIX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz
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