Protokół nr XXXVIII/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 29 kwietnia 2013 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1710
XXXVIII 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. Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejskiego-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej

7. Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

8.

Anna Szułczyńska

- Dyrektor Gminnego

Przedszkola Samorządowego

w

Krzywiniu
9.

Marek Żołedziewski

- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu

10. Renata Kołak

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

11. Dorota Słowińska

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce

12. Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

13. Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

14.

- Kierownik Referatu Służb Technicznych

Henryk Kolan

Przewodnicząca Rady poprosiła o uczczenie chwilą ciszy zmarłego sołtysa Wsi Wieszkowo
Marka Marcinkowskiego.

Ponadto Przewodnicząca Rady złożyła gratulacje nowo wybranemu sołtysowi wsi
Wieszkowo Pani Bogumile Olejniczak.

Przewodnicząca Rady złożyła na ręce sołtysa wsi Gierłachowo gratulacje i podziękowanie za
wieloletnią pracę sołecką na rzecz naszego środowiska. Wszyscy obecni na Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia odśpiewali jubilatowi „sto lat”.

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 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad,
projekty uchwał i materiały związane z problematyką posiedzenia.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są wnioski o zmianę porządku obrad. Przewodnicząca
Rady złożyła wniosek o zmianę numeracji projektów uchwał w pkt 12 z numeracji 10.1,
10.2….. na 12.1, 12.2…. Ponadto Przewodnicząca poprosiła, aby w pkt 12.10 projekt
uchwały otrzymał nowe brzmienie „zmiany uchwały nr XXXVI/193/2013 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2023.”

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31.01.2013 r.

3.

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

4.

Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

6.

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za rok 2012

7.

Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarczej na rok 2013.

8.

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za rok
2012.

9.

Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2013.

10.

Informacja o ocenie zasobów Pomocy Społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej.

11.

Interpelacje i zapytania radnych.

12.

Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

12.2. Przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju Gminy Krzywiń na lata 20142020”.
12.3.

Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Zbęchy

12.4. Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór”.
12.5. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Jerka.
12.6. Likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.
12.7. Udzielenie Pomocy Finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
12.8. Przyznania w 2013 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
12.9. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28
stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Krzywiń na rok 2013.
12.10 zmiany uchwały nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2023.”
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14

Wolne głosy i wnioski.

13.

Zakończenie sesji

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31.01.2013 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że na str. 12 zapis:

„Radny Roman Majorczyk powiedział, że wynagrodzenia są informacją publiczną i również
można podać z imienia i nazwiska kto ile zarabia.”

po odsłuchaniu taśmy został zmieniony na zapis:

„Radny Roman Majorczyk powiedział, że wynagrodzenia niektórych urzędników oraz osób na
stanowiskach kierowniczych są publikowane w BIP, dlatego te wynagrodzenia są informacją
publiczną i można je podać z imienia i nazwiska. „

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół z XXXIV Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 31.01.2013 r.

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

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Radna Krystyna Motławska złożyła wniosek do
protokołu. Na str. 3 i 4 protokołu przy głosowaniu nad zmianą porządku obrad dodano
wyrażenia:. „ponieważ nie uzyskał bezwzględnej większości ustawowego składu Rady.”

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół z XXXV Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 18.02.2013 r.

Ad. 4
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

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. 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

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za rok 2012

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji
Gospodarczej za rok 2012.Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarczej na rok 2013.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił plan pracy Komisji Gospodarczej na rok
2013. Plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za rok 2012.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych przedstawiła Sprawozdanie z
działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za rok 2012.Sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Krystyna Motławska zapytała jakie wnioski i opinie Komisja wydała z objazdowych
spotkań, na których zajmowała się szkolnictwem i Oświatą.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych powiedziała, że odpowiedź na
pytanie Radnej jest zawarta w protokołach z posiedzeń z tych komisji.

Ad. 9
Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2013.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych przedstawiła plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2013. Plan pracy stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 10
Informacja o ocenie zasobów Pomocy Społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej.

Aleksandra Ślotała, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła
informację o ocenie zasobów Pomocy Społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania radnych.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego pkt. porządku
obrad.

Ad.12
Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad.12.1
Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca powiedziała, że w związku ze złożeniem rezygnacji przez Radną Magdaleną
Mielczarek z funkcji Wiceprzewodniczącej, zgodnie ze Statutem Gminy Rada powinna
dokonać wyboru nowego wiceprzewodniczącego. Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Radnych o zgłaszanie kandydatów do objęcia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Krzywinia. Zgłoszono jedną kandydaturę – radnegoAndrzeja Kaczmarka. RadnyAndrzej
Kaczmarek wyraził zgodę na kandydowanie.

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

Przewodnicząca zapytała radnych czy wyrażają zgodę i po jej otrzymaniu rozpoczęła
procedurę głosowania.

Rada Miejska Krzywinia wybrała jednogłośnie Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia
wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia w składzie: Janusz Partyka,
Paweł Prałat, Andrzej Gubański.

W momencie, gdy Komisja Skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania za zgodą
Przewodniczącej Rady głos zabrał Sołtys wsi Jerka. Pan Jan Lemański złożył gratulacje
sołtysowi wsi Gierłachowo z okazji 35 lat pełnienia funkcji sołtysa. Ponadto sołtys zaprosił
wszystkich na mszę św. przy kaplicy w Rąbiniu w dniu 3 maja 2013 roku.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali spośród
siebie na przewodniczącego Radnego Andrzeja Gubańskiego

Radny

Andrzej

Gubański

odczytał

zasady

głosowania

w

sprawie

wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

Następnie Radny Andrzej Gubańskiodczytał 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. 1800.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia wznowiła obrady Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 1810.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Gubański odczytał protokół z wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
Krzywinia został Radny Andrzej Kaczmarek. Za głosowało ośmiu Radnych, przeciw było
siedmiu Radnych. Protokół z wyborów wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu z sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała uchwałę nr XXVIII/197/2013 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprosiła Radnego Andrzeja Kaczmarka do stołu
prezydialnego w celu objęcia nowej funkcji w Radzie.
Ad. 12.2
Przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014-2020”.

Radca Prawny Andrzej Skibiński powiedział, że w związku z tym, że jest to strategia rozwoju
Gminy Krzywiń na lata 2014-2020, dlatego komisja doraźna ma być powołana w formie
uchwały, a nie zarządzenia.

W podstawie prawnej powołany jest art. 21 ustawy o

samorządzie gminnym. Członkami Komisji mogą być tylko Radni. Radca Prawny
zaproponował, aby w §2pkt. 2 dopisać:„Powołuje się do współpracy pracowników
Administracji Urzędu w następującym składzie:”

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

Asystent Burmistrza Miasta i Gminy uzupełnił wypowiedź w/w projektu uchwały. Asystent
Burmistrza poprosił o wykreślenie Skarbnika Miasta i Gminy Honoraty Krupki z członkostwa
w Komisji.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że powołany art. 21 ustawy o samorządzie gminnym
mówi o powołaniu doraźnej Komisji Rady Miejskiej Krzywinia, w związku z tym, Burmistrz
nie powinien być Przewodniczącym Komisji. Powinien być również zapis, który mówi, że
Komisja może powołać do prac nad strategią ekspertów.

Radca Prawny powiedział, że w jego ocenie członkami Komisji mogą być Radni, natomiast
do współpracy można w uchwale powołać pracowników Urzędu, którzy są władni do
występowania na zewnątrz.

Przewodnicząca zaproponowała brzmienie §2.
1. Powołuje się doraźną komisję ds. opracowania ,,Strategii rozwoju Gminy Krzywiń na
lata 2014-2020” w następującym składzie:

2. Powołuje się do obsługi pracowników Administracji Urzędu w następującym
składzie:

Radny Zbigniew Zieliński zapytał czy Rada może w uchwale powołać do obsługi
pracowników Urzędu.

Radca Prawny powiedział, że nie widzi przeciwwskazań.

Radna Krystyna Motławska zaproponowała, aby zamiast słów „do obsługi” zapisać „do
współpracy”.

Radny Roman Majorczyk zaproponował, aby dopisać w §2pkt 3. Komisja może powołać do
prac nad strategią ekspertów.

Radca Prawny powiedział, że na zewnątrz w kwestii powoływania ekspertów występuje
tylko Burmistrz.

Zdaniem Radnego Zbigniewa Zielińskiego skoro powołuje się Radnych z imienia nazwiska,
powinno także powołać się z imienia i nazwiska pracowników Urzędu.

Przewodnicząca poinformowała , że wśród pracowników Urzędu do współpracy powołuje się
następujące osoby: Jacek Nowak, Bartosz Kobus, Maciej Gubański.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do prac w Komisji z Rady są zgłoszone następujące
kandydatury:Landzwojczak Mieczysław, Motławska Krystyna, Nowak Jerzy.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXVIII/198/2013 w sprawie Przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju Gminy
Krzywiń na lata 2014-2020”.Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.3
Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Zbęchy”

Asystent Burmistrza Miasta i Gminy przedstawił uzasadnienie w/w projektu uchwały.

Radna Krystyna Motławska zapytała czy zostały naniesione poprawki, o których była mowa
na Komisji Gospodarczej.

Asystent Burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że tak, zostały naniesione.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXVIII/199/2013 w sprawie Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Zbęchy”.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.4
Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór”.

Asystent Burmistrza Miasta i Gminy przedstawił uzasadnienie w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXVIII/200/2013 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Nowy
Dwór”.Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.5
Nadania nazwy ulicy w miejscowości Jerka.

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 jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXVIII/201/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jerka.Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.6

Likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił uzasadnienie w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXVIII/202/2013

w

sprawie

likwidacji

dwuletniego

uzupełniającego

Liceum

Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzywiniu. . Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.7
Udzielenie Pomocy Finansowej Powiatowi Kościańskiemu.

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

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXVIII/203/2013 w sprawie Udzielenie Pomocy Finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.8
Przyznania w 2013 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uzasadnienie w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXVIII/204/2013 w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru
zabytków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.9
Zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia
2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok
2013.

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uzasadnienie w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXVIII/205/2013 w sprawie Zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Krzywiń na rok 2013. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.10
Zmiany uchwały nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2023.”

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uzasadnienie w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za,) przyjęła uchwałę nr
XXXVIII/206/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2023.”Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

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

Ad. 14
Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady dzisiaj wpłynęła opina Regionalnej
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Opinia jest pozytywna.

Sołtys wsi Gierłachowo Alfons Motała podziękował wszystkim za życzenia, gratulacje i za
kwiaty.

Sołtys wsi Zbęchy Pole zapytał, czy jest jakiś wymiar tabliczek z numerem posesji.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej omówił pismo skierowane do
sołtysów w sprawie tabliczek z numeracją posesji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo od grupy Radnych z
prośbą o odczytanie tego pisma. To pismo nie zostanie odczytane na sesji dopóki Radni nie
zapoznają się z jego treścią.

Radna Teresa Klupś zapytała na jakim etapie jest naprawa lamp hybrydowych. Radna
powiedziała, że w Lubiniu jedna lampa jest przekręcona i świeci na pole.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powiedział, że ma zapewnienie
od Firmy, że te lampy zostaną naprawione. Natomiast zdaniem Kierownika lepiej nie ruszać
nic przy tych lampach samemu dopóki obowiązuje gwarancja.

Przewodnicząca Rady zapytała Zastępcę Burmistrza dlaczego nie udzielił odpowiedzi na
wszystkie pytania nauczycieli dotyczące diet radnych.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że na prośbę Asystenta Burmistrza
przygotował dane, o które został poproszony.

Przewodnicząca Rady poprosiła, aby na przyszłość dokładnie odpowiadać na wszystkie
pytania.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że artykuł przygotowanyzostał na wniosek
grupy nauczycieli. Żadnych roszczeń w związku z tym artykułem nauczyciele nie wnieśli.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że mieszkańcy pytają czy radni mają np. telefony
komórkowe.

Burmistrz Miasta i Gminy poprosił o nazwiska tych osób, które dzwoniły do Przewodniczącej
w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Burmistrz Miasta i Gminy też nie przekazuje nam
wszystkich informacji i od kogo je uzyskuje.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział sesja nie jest miejscem na polemikę.

Przewodnicząca Rady jeszcze raz poprosiła o odpowiadanie na wszystkie pytania kierowane
do Burmistrza. Ponadto Przewodnicząca Rady zapytała w kontekście Sikawek Konnych
przeniesionych do Śmigla, dlaczego w umowie została zawarta klauzula o nieujawnianie
treści umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że zostało już to wyjaśnione, że był to projekt umowy.
To był wzór porozumienia zaczerpnięty z innych źródeł. Sama treść porozumienia nie miała
mieć charakteru poufnego.

Przewodnicząca Rady zapytała czy Burmistrz powiadomił Zarząd Powiatowy OSP o
zamiarze podpisania umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że już na to pytanie odpowiedział Pani
Przewodniczącej. Projekt porozumienia został przedstawiony Zarządowi Wojewódzkiemu.

Radny Roman Majorczyk odczytał pkt. umowy dotyczący klauzuli o nieujawnienie treści
umowy. Zdaniem Radnego Burmistrz nie chciał, aby ta umowa została upubliczniona. W
żadnym miejscu nie ma informacji, że jest to projekt. Prezes Król powiedział, że kilka razy
próbował się skontaktować z Burmistrzem w sprawie tego porozumienia bez skutku. Po
stronie gminy miało być nieodpłatnie udostępnienie parkingu. Z porozumienia wynika, że to
Pan Burmistrz chciałby siebie najbardziej wypromować na tej imprezie. Na związek
Burmistrz nakłada pozostałe obowiązki. Zdaniem Radnego Pan Burmistrz mówi, że chce
sikawek w Cichowie, a rzeczywistość jest zupełnie inna.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że Gmina chciała nieodpłatnie udostępnić plac i
parkingi pod sikawki, za które zarząd OSP kasuje pieniądze. W związku z tym, że informacja
o terminie sikawek pojawiła się w lutym, schroniska były już zajęte. Zdaniem Burmistrza

porozumienie, które został wysłane jest projektem, wynika to z treści e-maila. Burmistrz
zapytał Radnego, skąd ma to porozumienie, jeżeli jego zdaniem ma ono charakter poufny.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że uważa, że Pan Burmistrz postara się, abym przed
sądem, albo prokuraturą odpowiedział skąd mam to pismo. Radny przekazał tą umowę
dyrektorom szkół pytając co oznaczają skróty: Par. 1., Par. 2. Radny zapytał czy tak się
oznacza paragrafy?

Ad. 13
Zakończenie sesji.

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim
za przybycie i o godz. 1930 zamknęła XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.
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