Protokół nr XXXVII/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 8 kwietnia 2013 roku
w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1600
XXXVII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca powitała Radnych oraz zaproszonych gości zebranych na Sali. Lista
obecności Radnych stanowi załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni Radni:
- Andrzej Kaczmarek- usprawiedliwiony,
- Bolesław Ratajczak- usprawiedliwiony.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Jacek Nowak
2.

Honorata Krupka

3. Maciej Gubański

- Burmistrz Miasta i Gminy
- Skarbnik Miasta i Gminy
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 4 kwietnia 2013 roku wpłynął wniosek od
Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem i projektem uchwały. Wraz z
zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
Radni otrzymali porządek obrad, projekt uchwały. Przewodnicząca Rady zapytała Burmistrza
czy w związku z tym, że wpłynął dzisiaj do Biura Rady nowy projekt uchwały nie trzeba
zmienić w porządku obrad tytułu projektu uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że projekt uchwały, który został dostarczony dzisiaj
Radnym zawiera także propozycje zmian sugerowanych przez Urząd Wojewódzki w
Poznaniu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w pkt.2 porządku obrad konieczna jest zmiana nazwy
projektu uchwały z
„Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/184/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń”
na
„Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i
Gminy Krzywiń.”

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) zmieniła porządek obrad zmieniając nazwę
projektu uchwały w pkt 2. na brzmienie „podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.”

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Krzywiń.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zamknięcie sesji

Rada Miejska Krzywinia przyjęła jednogłośnie (13 za) porządek obrad po zmianie.

Ad. 2
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Krzywiń.

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

Radny Roman Majorczyk zapytał, czy to jest ostatnia zmiana tej uchwały, ponieważ jak
wiadomo, dzisiejsza zmiana tej uchwały jest spowodowana nieprzyjęciem regulaminu przez
Miasto Gostyń w kształcie proponowanym przez Związek. Ponadto Radny zapytał ile gmin
przyjęło tą poprzednią uchwałę i ile gmin przyjęło zmiany, które są dzisiaj proponowane na
sesji.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że wcześniejszej uchwały nie przyjęło tylko Miasto
Gostyń, natomiast co do dzisiejszych zmian Burmistrz nie posiada stosownych informacji.
Burmistrz wyraził nadzieję, że więcej zmian już nie będzie.

Radny Jerzy Nowak zapytał jaka będzie teraz cena za wywóz nieczystości stałych.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że cena za wywóz nieczystości stałych z
nieruchomości niezamieszkałych wskutek tych zmian będzie mniejsza.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w paragrafie 3 projektu uchwały zbędnym
słowem jest słowo „ uchwalenia”, ponieważ w pierwotnym projekcie uchwały tego słowa w
nazwie nie użyto.

Radny Andrzej Gubański zapytał co będzie ze świetlicami wiejskimi i cmentarzami, jak tam
będzie rozwiązany problem wywożenia nieczystości.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że w przypadku cmentarzy niektórzy księża wyliczyli
szacunkowo liczbę wyprodukowanych śmieci i złożyli zgodnie z tym deklaracje. Natomiast
przy świetlicach wiejskich będą kubły, które będą opróżniane przez referat techniczny.

Radny Zbigniew Zieliński zapytał, dlaczego skoro nieboszczyki nie produkują śmieci parafia
musi płacić.

Burmistrz Miasta Gminy powiedział, że parafia produkuje odpady komunalne.

Radny Andrzej Gubański zapytał czy referat techniczny komunalny poradzi sobie technicznie
z kubłem ponad 1000 m3.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że ten problem Świetlic Wiejskich zostanie
rozwiązany w późniejszym czasie.

Radny Roman Majorczyk zapytał, czy ustalenia dotyczące świetlic nie powinny być zapisane
w dzisiejszym projekcie uchwały. Ponadto zdaniem Radnego np. szkoły powinny mieć
odbierane nieczystości stałe dopiero jak będzie pełny pojemnik.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że odpowiedzialnym za wywóz śmieci z świetlic
wiejskich będzie Gmina.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że po rozmowie telefonicznej z przedstawicielem
Związku posiada informację, że na Świetlice Wiejskie powinny być złożone deklaracje,
natomiast te deklaracje można w ciągu roku zmieniać.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że
przez pierwszy rok w związku wszystko będzie poddawane próbie.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że deklarację można zmienić w każdym momencie.

Radny Roman Majorczyk zapytał jakie będę konsekwencje nie wypowiedzenia umowy.
Ponadto Radny zapytał jak to wygląda statystycznie w naszej Gminie?

Asystent Burmistrza Miasta i Gminy przedstawił statystykę składania deklaracji przez
mieszkańców Krzywinia.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w rozmowie z mieszkańcami Krzywinia często
padają pytania dotyczące;
- ceny za wywóz śmieci,
- częstotliwości wywozu śmieci,
- ceny za worek.
Radna zapytała jak wygląda kwestia dostarczania worków do mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że worki będą dostarczane przez firmę odbierającą
śmieci, w specyfikacji przetargowej będzie widniał odpowiedni zapis.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że jest przyjęty przelicznik na osobę 30 litrów. Co w
przypadku rodziny 4-osobowej, czy może być pojemnik 110 litrowy.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jest to przelicznik szacunkowy, nikt nikomu głowy
nie urwie za to, że wystawi pojemnik o 10 litrów mniejszy.

Radny Zbigniew Zieliński zapytał jaką gwarancje mają mieszkańcy, że odbiorca śmieci
zagwarantuje worki do śmieci, mimo sprzecznego przepisu w regulaminie. Radny złożył
wniosek o wykreślenie zapisu, który zobowiązuje właścicieli nieruchomości do wyposażenia
nieruchomości w worki.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że
Związek złożył zapewnienie, że w specyfikacji przetargowej będzie widniał zapis, że worki
zakupi i dostarczy firma odbierająca śmieci.

Przewodnicząca Rady zapytała czy inne gminy nie zgłaszały

nieprawidłowości w tym

zakresie.

Burmistrz powiedział, że zgłaszały problemy, ale tylko w zakresie wywozu śmieci z
nieruchomości niezamieszkałych.

Radna Krystyna Motławska zgłosiła następujący wniosek z prośbą o przekazanie go do
Związku:
„W świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opublikowanej w
dzienniku ustaw z dnia 19 lutego 2013 roku wnoszę o przeprowadzenie analizy stosownych
dokumentów i dostosowanie ich do warunków naszej gminy”.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że 19 gmin przyjmuje ten regulamin, dlatego ta
uchwała powinna być podjęta w kształcie zaproponowanym przez związek. Burmistrz
powiedział, że przekaże wniosek Radnej w Związku.

Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała Radnych, że w budżecie jest zaplanowane 60 tys. zł.
na pokrycie składek Związku.

Radny Zbigniew Zieliński złożył wniosek o wykreślenie zapisu na stronie 4 w par. 8
regulaminu „w tym worki”.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że
jeżeli Rada Miejska przyjmie tą zmianę, to wówczas wszystkie gminy będą musiały jeszcze
raz podejmować te uchwały.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że jest niezgodność między tym co mówi Burmistrz na
temat obowiązku dostarczania worków, a tym co jest zapisane w regulaminie.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że uchwała o regulaminie utrzymania czystości i
porządku została podjęta w styczniu, a zmiana ustawy nastąpiła w lutym.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (11 za, 2 wstrzymało się) przyjęła wniosek
Radnej Krystyny Motławskiej „W świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach

opublikowanej w dzienniku ustaw z dnia 19 lutego 2013

roku wnoszę o

przeprowadzenie analizy stosownych dokumentów i dostosowanie ich do warunków naszej
gminy”.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach XXXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
o godz. 1700

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o godz.
1720

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (3 za, 7 przeciw , 3 wstrzymało się) odrzuciła
wniosek Radnego Zbigniewa Zielińskiego o wykreślenie zapisu na stronie 4 w par. 8
regulaminu „w tym worki”.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (9 za, 1 przeciw, 3
wstrzymało się ) przyjęła uchwałę nr XXXVII/196/2013 w sprawie regulaminu utrzymania

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 3
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady przekazała Radnym informację od Posła na Sejm RP Józefa Rackiego
dotyczącą pełnienia dyżurów i nowej asystentki Posła. Ponadto Przewodnicząca
poinformowała o zaproszeniu na turniej w halową piłkę nożną w Racocie, jednocześnie
zaznaczając, że odpowiedzialnym za zorganizowanie drużyny i zgłoszenie jest Burmistrz.
Przewodnicząca Rady przypomniała Radnym, szczególnie członkom Komisji Rewizyjnej o
szkoleniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lesznie.

Asystent Burmistrza Miasta i Gminy Bartosz Kobus omówił etapy przygotowania nowej
strategii rozwoju Gminy Krzywiń w świetle nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

Burmistrz Miasta i Gminy zapytał, kto chciałby pracować w Komisji, która będzie
odpowiedzialna za przygotowanie strategii rozwoju Gminy Krzywiń.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na najbliższej sesji przy podjęciu uchwały w tej
sprawie Rada będzie musiała wytypować kandydatów do pracy w Komisji.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że
w podstawie prawnej uchwały prosi o dopisanie słów „ze zmianami”.

Radny Roman Majorczyk zapytał dlaczego Burmistrz nie przekazał informacji na sesji , ani
na spotkaniu, że będzie złożony wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej w Łuszkowie i w
Jerce. Na jaką kwotę ten wniosek został złożony.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że wówczas ostateczna decyzja w tym względzie
jeszcze nie była podjęta. Ten wniosek opiewa na kwotę ponad 300 tys. zł.

Radny Roman Majorczyk zapytał, czy w wydatkach

niewygasających zapis dotyczący

kanalizacji sanitarnej i budowy wodociągu w Łuszkowie na kwotę 46 tys. zł jest prawidłowy.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że nazewnictwo jest przepisane z załącznika
majątkowego. Przetarg był rozpisany tylko na wodociąg w Łuszkowie.

Radny Antoni Nowak, zapytał czy mieszkaniec będzie mógł zakupić worek od firmy, która
będzie odbierać śmieci. Ponadto Radny powiedział, że po co jest rozpisywany przetarg, skoro
cena jest już ustalona.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że firma będzie dowoziła worki do mieszkańców,
natomiast co do opłat za wywóz śmieci Burmistrz powiedział, że ta kwestia się wyjaśni
później.

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

Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgodę.
Ad. 4

Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1730 zamknęła XXXVII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.
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