Protokół nr XXXV/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 18 lutego 2013 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1700
XXXV 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. Robert Kubiak

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

3. Bartosz Kobus

- Asystent Burmistrza Miasta i Gminy

4. Andrzej Skibiński

- Radca Prawny

5. Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

6.

Beata Zborowska

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

7.

Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

8.

Renata Kołak

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

9.

Dorota Słowińska

10. Anna Szułczyńska

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce
- Dyrektor Gminnego Samorządowego Przedszkola w

Krzywiniu
11. Marek Żołędziewski

- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu

12. Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

13.

- Kierownik Referatu Służb Technicznych
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Henryk Kolan

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XXXV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad,
projekty uchwał i materiały związane z problematyką posiedzenia. Przewodnicząca Rady
zwróciła się z zapytaniem czy są wnioski o zmianę porządku obrad.

Radna Krystyna Motławska miała wątpliwość co do procedury przyjmowania
dokumentów opracowanych przez Komisję Rewizyjną. Radna powiedziała, że plan pracy
na rok 2013 jest przyjmowany w formie uchwały, natomiast sprawozdanie za rok 2012
jest tylko w formie przedstawienia. Podczas gdy jeden i drugi temat jest uregulowany w
ustawie o samorządzie gminnym. Radna złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Krzywinia z a rok 2012.

Radca Prawny Andrzej Skibiński powiedział, że sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej może być w formie odrębnej uchwały, ale nie musi.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek, aby porządek obrad pozostawić bez zmian.

Radny Roman Majorczyk zadał pytanie czy w innych samorządach sprawozdania z
Komisji Rewizyjnej są przyjmowane w formie uchwał.

Radca Prawny Andrzej Skibiński odpowiedział, że też jest taka praktyka, że uchwałą
przyjmuje się zarówno plan pacy jak i sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

Radny Roman Majorczyk zapytał, czy sprawozdania i plany pacy innych Komisji też
powinny być przyjmowane przez Radę w formie uchwały.

Radca Prawny Andrzej Skibiński powiedział, że może być w formie uchwały, ale jeżeli
takiej praktyki nie było w Gminie Krzywiń lepiej pozostawić to bez zmian.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek Radnej Krystyny Motawskiej o wprowadzenie do
porządku obrad uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Krzywinia z a rok 2012 pod głosowanie.
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Rada Miejska Krzywinia (za -6, przeciw- 1, wstrzymało się-8) odrzuciła wniosek Radnej
Krystyny Motławskiej, ponieważ nie uzyskał bezwzględnej większości ustawowego
składu rady.

Radny Andrzej Gubański złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy z Powiatem kościańskim i
gminą Śrem w zakresie przygotowania inwestycji pn: „Wzrost spójności komunikacyjnej
oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez budowę i przebudowę ciągów
drogowych na odcinku Lubiń-Bieżyń- Mościszki-Dalewo” planowanej do dofinansowania
ze

środków

„Narodowego

Programu

Przebudowy

Dróg

Lokalnych-Etap

II

Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Radna Magdalena Mielczarek zapytała jaką opinię wyraził Burmistrz Śremu oraz czy
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zadeklarował już chęć pomocy Staroście
Kościańskiemu w tej sprawie.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że w piśmie, które Radni otrzymali od Starosty
Kościańskiego widnieje zapis, że Burmistrz Miasta i Gminy Śrem wyraził gotowość
uczestniczenia w realizacji tej inwestycji. Starostwo musi przygotować projekt, dlatego
taka deklaracja w formie pisemnej jest deklaracją „na poważnie”.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że poinformował już Radnych na
wspólnym spotkaniu o tym, że przekaże informację osobiście Staroście o gotowości
uczestnictwa w tym projekcie. Burmistrz uważa, że podejmowanie uchwały w tym
zakresie jest zbędne.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że w porównaniu do Powiatu Śremskiego i Powiatu
Kościańskiego jesteśmy małą Gminą, a mamy pokryć około 45% tej inwestycji. Dla
Gminy Krzywiń priorytetem jest budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu, dlatego
Radny uważa, że należy się nad tą kwestią głęboko zastanowić.
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Radny Roman Majorczyk powiedział, że ta uchwała nie rodzi żadnych skutków
finansowych. Radny uważa, że Rada Miejska Krzywinia powinna podjąć dzisiaj tą
uchwałę. Zdaniem Radnego byłby to duży skrót do Miasta Śrem.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Andrzeja Gubańskiego:
„wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli nawiązania
współpracy z Powiatem kościańskim i gminą Śrem w zakresie przygotowania inwestycji
pn: „Wzrost spójności komunikacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
przez budowę i przebudowę ciągów drogowych na odcinku Lubiń-Bieżyń- MościszkiDalewo” planowanej

do

dofinansowania ze

środków „Narodowego

Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.”

Rada Miejska Krzywinia (za -7, przeciw- 5, wstrzymało się-3) odrzuciła wniosek Radnego
Andrzej Gubańskiego, ponieważ nie uzyskał bezwzględnej większości ustawowego składu
rady.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19.11.2012 r.
3. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.11.2012 r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia za rok
2012r.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w
tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.
2) Uchylenia Uchwały Nr XXXI/251/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24
września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa wielkopolskiego.”
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3) Podziału gminy na stałe obwody głosowania.
4) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19.11.2012 r.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, ze zgłaszała już swoje uwagi mailem do biura
Rady. Ponadto Radna powiedziała, że na str. 13 protokołu po wyrażeniu „ po sytuacjach
jakie miały miejsca w radzie takich decyzji sama” brakuje słowa „nie”. Ponadto Radna
zgłosiła zdanie odrębne do protokołu:
„Procedura zaproponowana przez Przewodniczącą Ziętkiewicz w sprawie ustalenia
kolejności Wiceprzewodniczących w strukturze osobowej Radnych przeprowadzona w
wolnych głosach i wnioskach jest moim zdaniem nie w pełni zgodna z prawem.”

Przewodnicząca Rady poinformowała, że ten zapis będzie dopiero zaprotokołowany w
protokole z dzisiejszej sesji.

Radny Roman Majorczyk zapytał, czy zwrot „zanieczyszczający płaci” został
umieszczony w protokole zamiast zwrotu „oczyszczający płaci”. Ponadto Radny
powiedział, że nieprecyzyjny jest także zapis w protokole:
„Rada Miejska, w obecności 15 Radnych większością głosów (10-za, 5 przeciw) na I
Wiceprzewodniczącą

Rady

wybrała

Radną

Magdalenę

Mielczarek.

II

Wiceprzewodnicząca Rady została Radna Krystyna Motławska.”

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zwrot zanieczyszczający płaci został umieszczony.
Ponadto po uwagach Radnego Romana Majorczyka zapis dotyczący wyboru I i II
Wiceprzewodnczącej otrzymał brzmienie:
„Rada Miejska, w obecności 15 Radnych 10 głosów oddała na kandydaturę Radnej
Magdaleny Mielczarek i 5 głosów na kandydaturę Radnej Krystyny Motławskiej, tym

5

samym I Wiceprzewodniczącą Rady została Radna Magdalena Mielczarek, a II
Wiceprzewodniczącą Radna Krystyna Motławska.”

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół z XXX Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 19.11.2012 r.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.11.2012 r.

Radna Krystyna Motławska zgłosiła zdanie odrębne do protokołu:
„Moim zdaniem zasady określone w uchwale Rady z 6 grudnia 2006 ze zmianą podjętą na
tej sesji w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowej Radnym Rady Miejskiej Krzywinia
niee w pełni zabezpieczają prawidłowość ich naliczania i wypłacania”

Radny Roman Majorczyk powiedział, że w protokole zostało zapisane „dokończyć kostkę
brukową w Łuszkowie”, natomiast Radny chciałby, aby było zapisane „ułożyć kostkę
brukową w Łuszkowie”. Zdaniem Radnego nie może widnieć zapis w protokole, że
„Skarbnik Miasta i Gminy ustosunkowała się do uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu” bez treści w jaki sposób Skarbnik ustosunkowała się do tej
uchwały. Ponadto Radny złożył wniosek, aby podać przyczyny uchylenia uchwały 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. Radny poprosił, aby sugestia dotycząca
ustosunkowania się Skarbnik Miasta i Gminy do uchwały RIO stanowiła tylko uwagę do
protokołu bez konieczności jego korekty.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zamiast słowo „dokończyć” będzie słowo „ułożyć”.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół z XXXI Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 30.11.2012 r.

Ad. 4
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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia za rok
2012r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak odczytał sprawozdanie z
działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia za rok 2012. Sprawozdanie
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Krystyna Motławska zgłosiła następujące uwagi do sprawozdania Komisji
Rewizyjnej:
- brak wykazu podjętych uchwał przez Komisję,
- brak wniosków z przeprowadzonych kontroli,
- jakie zalecenia zostały wydane organowi kontrolowanemu,
- wnioski wymienione do projektu budżetu na rok 2013 są stronnicze i nieobiektywne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że wnioski z kontroli są zawarte w
sprawozdaniu, natomiast, jeżeli chodzi o wnioski do projektu budżetu na rok 2013 może i
są stronnicze, ale w Kopaszewie jeszcze nic nie zostało zrobione. Taki był wniosek
Komisji, został on przegłosowany.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wniosek co do stronniczości Komisji Rewizyjnej
jest wnioskiem daleko idącym, ponieważ Radna też cały czas walczy o chodnik na ul.
Strzeleckiej.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że występuje w tym przypadku jako radna, a nie
jako Komisja Rewizyjna.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że członkami Komisji Rewizyjnej też są radni.

Ad. 5
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
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Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz przedstawiła informację z działalności w
okresie międzysesyjnym. Pytań nie było. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności
w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w
tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia. Sprawozdanie z
działalności

międzysesyjnej

Burmistrza

Miasta

i

Gminy

Krzywiń

w

okresie

międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady odczytała zapytanie radnego Jerzego Nowaka. Zapytanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady o godz. 1810ogłosiła przerwę w obradach XXXV Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca Rady o godz. 1820 wznowiła XXXV Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Agnieszka Szczerbal inspektor d.s. Oświaty przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
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Radna Krystyna Motławska zadała pytania dotyczące likwidacji Liceum :
- czy nie wystąpi sytuacja wolnej powierzchni?
- czy kadra administracyjna i pedagogiczna zostanie utrzymana na tym samym poziomie?
- jakie będą oszczędności w utrzymaniu Zespołu Szkół?

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, żadnych zmian w zakresie pomieszczeń oraz kadr
nie będzie, ponieważ, przestanie istnieć Liceum dwuletnie, ale w to miejsce będzie istnieć
Liceum trzyletnie.

Radny Roman Majorczyk zapytał Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu jak jej zdaniem
przedstawia się przyszłość tej szkoły ze względu na coraz mniejsze nabory. Ponadto
Radny zapytał jakie działania są poczynione w tym kierunku, aby tą sytuację poprawić.

Renata Kołak Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu powiedziała, że
utrzymanie szkoły w niżu demograficznym jest dużym wyzwaniem. Oferta edukacyjna
szkoły jest na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do potrzeb uczniów. Ponadto
dyrektor szkoły powiedziała, że osobiście zajmuje się promocją szkoły.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Klupś powiedziała, że omawiany projekt
uchwały na posiedzeniu komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych otrzymał opinię
pozytywną.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za, ) przyjęła uchwałę
nr XXXV/184/2013 w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) Uchylenia Uchwały Nr XXXI/251/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24
września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa wielkopolskiego.”
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Alina Stróżyńska Specjalista do spraw Budżetu przedstawiła uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.

Radna Krystyna Motławska zapytała, dlaczego dopiero dzisiaj dowiadujemy się, że
projekt nie znalazł się na liście rankingowej. Ponadto Radna zapytała kto z pracowników
gminy jest za ten projekt odpowiedzialny.

Alina Stróżyńska powiedziała, że nie wie kto był odpowiedzialny za ten projekt. Z
dokumentacji wynika, że pismo do gminy w tej sprawie wpłynęło w listopadzie 2010
roku.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że należy żałować, że ten projekt nie został
zrealizowany, ponieważ na to działanie było dofinansowanie 90 %.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za, ) przyjęła uchwałę
nr XXXV/185/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Internet
zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa
wielkopolskiego.” Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Podziału gminy na stałe obwody głosowania.

Robert Kubiak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu przedstawił
uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Radny Roman Majorczyk zgłosił propozycje zmian treści uchwały:
- w podstawie prawnej przed słowami „Rada Miejska uchwala co następuje” dopisać
wyrażenie „na wniosek Burmistrza”,
- dopisać w § 5 „oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Krzywiń.”,
- dopisać § 6 „Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje
prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Lesznie, w terminie 5 dni od daty
podania do publicznej wiadomości uchwały.”.
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Rada Miejska Krzywinia większością (za-12, przeciw-3) wprowadziła do projektu
uchwały w podstawie prawnej przez słowami „Rada Miejska uchwala co następuje”
wyrażenie „na wniosek Burmistrza”.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (za 15,) zdecydowała dopisać w § 5 „oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.”

Rada Miejska Krzywinia większością (za-13, przeciw-1, wstrzymało się-1) wprowadziła
do projektu uchwały § 6 „Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15
przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Lesznie, w terminie
5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały.”

Zastępca Burmistrza poprosił o zmianę numeru Szkoły Podstawowej w Bieżyniu na
„111”.

Przewodnicząca Rady poprosiła o zmianę nazwy Szkoły w Lubiniu na: „Zespół Szkół i
Placówek Oświatowych Lubiń”.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za, ) przyjęła uchwałę
nr XXXV/186/2013 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2013.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w jej ocenie uzupełniona powinna zostać
podstawa prawna tego projektu uchwały o art. 18 a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
Ponadto Radna zaproponowała następujące zmiany:
a) w treści projektu uchwały:
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- zmiana zapisu z „Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej” na zapis
„Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady oraz Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej”.
b) w Planie Pracy:
- dopisać „Analiza kosztów funkcjonowania oświaty, (subwencja oświatowa a konieczne
dopłaty z budżetu gminy za rok 2012.)”,
- dopisać „Analiza kosztów związanych z akcja zima, sezon 2012-2013”,
- dopisać „Analiza kosztów zużycia materiałów w Urzędzie Miejskim w 2012 roku”.

Radca Prawny powiedział, że w podstawie prawnej może być dopisany art. 18 a ust 1, a
nie ust 4 ustawy o samorządzie gminnym. Radca w kwestii powierzenia wykonania
uchwały powiedział, że Rada wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dlatego w
jego ocenie powinien być zapis, że wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że przygotowując plan pracy Komisja
przegłosowała przedstawiony plan pracy. Rada zawsze ma kompetencje, aby zlecić
dodatkowe prace Komisji Rewizyjnej.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za- 10 , przeciw- 3, wstrzymało się 2)
wprowadziła do planu: „Analiza kosztów funkcjonowania oświaty, (subwencja oświatowa
a konieczne dopłaty z budżetu gminy za rok 2012.)”

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za-3 , przeciw-7, wstrzymało się-5) nie
wprowadziła do planu pracy: „Analiza kosztów związanych z akcją zima, sezon 20122013”,

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za-2, przeciw-10, wstrzymało się-3) nie
wprowadziła do planu pracy: „Analiza kosztów zużycia materiałów w Urzędzie Miejskim
w 2012 roku”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował wprowadzenie pkt. planu pracy
„Analiza kosztów funkcjonowania oświaty, (subwencja oświatowa a konieczne dopłaty z
budżetu gminy za rok 2012.)” do kwartału III.
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Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za, ) przyjęła uchwałę
nr XXXV/187/2013 w sprawie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2013 rok. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta i Gminy odczytał odpowiedź na zapytanie radnego Romana
Majorczyka. Odpowiedź na zapytanie radnego stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że jest zadowolony z faktu, że realnym jest
wybudowanie GPZ w Gminie Krzywiń. Ponadto Radny powiedział, że jednak wina za
odrzucenie wniosku o dofinansowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków jest
po stronie Urzędu, ponieważ sam Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie stwierdził, że ze
względu na brak wiedzy nie mógł zweryfikować analizy finansowej i studium
wykonalności. Radny zapytał, jakie koszty mieszczą się w kwocie 17. 500 zł,
wymienionej na pierwszej stronie odpowiedzi na zapytanie radnego.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że są to koszty studium wykonalności i
przygotowania wniosku.

Ad.13
Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy o
przygotowanie informacji dotyczącej obowiązku wypowiedzenia dotychczasowych umów
za wywóz nieczystości stałych i przekazania jej sołtysom w celu poinformowania
mieszkańców gminy.
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Asystent Burmistrza Miasta i Gminy Bartosz Kobus poinformował, że taka informacja
została przygotowana i sołtysi będą rozdawać takie wzory wypowiedzeń przy I racie
podatku rolnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiadając na pytanie sołtysa wsi Cichowa
Czesława Kaczmarka odczytał fragment sprawozdania z prac komisji dotyczący budowy
budynku obsługi kąpieliska w Cichowie.

Sołtys wsi Cichowa zapytał czy błąd przy budowie budynku obsługi kąpieliska w
Cichowie, który Komisja Rewizyjna przy okazji kontroli dokumentów zauważyła, to jest
błąd inwestora, czy wykonawcy. Zdaniem sołtysa jest to błąd wykonawcy, a nie
inwestora. Ponadto sołtys powiedział, że w momencie pisania protokołu przez Komisję
Rewizyjną te drzwi były już dawno wymienione.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w decyzji Powiatowego Inspektora zostało
zapisane, że inwestor odstąpił.

Sołtys wsi Cichowo ponownie powtórzył, że jego zdaniem jest to błąd wykonawcy, a nie
inwestora.

Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja skontrolowała dokumenty, taki błąd
został zauważony i wpisany do protokołu.

Dorota Łukaszczyk przewodnicząca Związku Zawodowego „Solidarność” przedstawiła
prezentacje multimedialną dotyczącą zarobków nauczycieli.

Radny Antoni Nowak poprosił Wiceprzewodniczącą Magdalenę Mielczarek o odczytanie
pisma, które otrzymała od Mirosławy Laszczyńskiej.

Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Mielczarek odczytała pismo od Mirosławy
Laszczyńskiej. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Rady powiedziała, że zostawi to pismo bez komentarza. Przewodnicząca
Rady w imieniu Radnego Zbigniewa Zielińskiego poprosiła o przekazanie pisma, które
odczytała Pani Dorota Łukaszczyk. Ponadto Przewodnicząca powiedziała, że

Radny

Zbigniew Zieliński na sesji w maju zadał trzy pytania dotyczące oświaty i do dzisiaj nie
ma odpowiedzi.

Przewodnicząca Związku Zawodowego „Solidarność” Dorota Łukaszczyk powiedziała, że
dzisiejsze wystąpienie na sesji zostało sprowokowane

informacją, że

w Kurierze

Krzywińskim mają być podane do wiadomości średnie zarobki nauczycieli z Gminy
Krzywiń.

Piotr Tycner sołtys wsi Kopaszewo powiedział, że zadał pytanie Radnemu Zbigniewowi
Zielińskiemu kilka sesji wcześniej czemu ma służyć publikacja wynagrodzeń nauczycieli
w Kurierze Krzywińskim.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedź została udzielona, jednak sołtys nie
był obecny na sesji.

Sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak powiedziała, że pewne granice zostały na sesji
dzisiaj przekroczone. Pismo, które odczytała Wiceprzewodnicząca Magdalena Mielczarek
było kierowane do Radnych. Zdaniem sołtys pismo to nie powinno być na sesji odczytane.

Przewodnicząca Rady podzieliła zdanie sołtys wsi Lubiń.

Ad. 14.
Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 2015 zamknęła XXXV Sesję Rady
Miejskiej Krzywinia.
Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski
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Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz

