Apel 3/2017
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 08.02.2017r.
w sprawie zaprzestania rozpowszechniania nie w pełni prawdziwych informacji przekazywanych na
sesjach Rady Powiatu Kościańskiego przez Radnego Powiatu Kościańskiego Pana Stefana Żurkiewicza w
sprawie postępowania ze ściekami na terenie gminy Krzywiń.
Na podstawie § 100 pkt 2 uchwały nr VI/37/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 marca 2015 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2015 poz.
2376) Rada Miejska Krzywinia apeluje do Rady Powiatu Kościańskiego o zaprzestanie rozpowszechniania nie
w pełni prawdziwych informacji przekazywanych na sesjach Rady Powiatu Kościańskiego przez Radnego Pana
Stefana Żurkiewicza w sprawie postępowania ze ściekami na terenie gminy Krzywiń, co przekłada się na
negatywne postrzeganie naszego samorządu i dezinformację wśród opinii publicznej.
Nie dookreślone stwierdzenia, liczne bezpodstawne oskarżenia, pojawiające się zarzuty na ostatnich sesjach
Rady Powiatu nie mające potwierdzenia w rzeczywistości czy w badaniach lokalnego środowiska naturalnego
godzą w dobre imię i interes gminy Krzywiń. Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem że organ uchwałodawczy czy
wykonawczy gminy Krzywiń jest bezczynny i nieskuteczny w sprawie uregulowania gospodarki ściekowej na
terenie gminy. Wysoce niestosowne jest używanie publicznie słów o katastrofie ekologicznej, co nie ma
potwierdzenia w rzeczywistości. W latach 2013r. i 2016r. przeprowadzono badania kontrolne – w Gryżynie - w
miejscu gdzie dopływa ciek ,,Lubiń A” do Kościańskiego Kanału Obry i nie stwierdzono złej jakości wód w tym
miejscu. Dlatego nie w pełni prawdziwe i wysoce niedookreślone wydają się wnioski wysuwane publicznie
przez Pana Radnego Stefana Żurkiewicza.
Od kilku lat zaniedbania próbuje nadrobić obecny Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Pan Jacek Nowak przy
współpracy z Radą Miejską Krzywinia.
Wśród licznych działań Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w sprawie historycznie nieuporządkowanej
gospodarki ściekowej w Gminie warto wymienić niektóre z nich:
1) Przygotowanie projektu budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla miasta Krzywiń (4 etapy),
2) Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń budowlanych,
3) Wprowadzenie mechanizmu dofinansowań przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
(poza aglomeracją),
4) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Jerce i w Łuszkowie,
5) Poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji wartej ponad 35 mln zł, gmina Krzywiń została laureatem
nagrody 3P, konkursu organizowanego przez PARP, agendy rządowej Ministerstwa Gospodarki,
6) Zmiana granic aglomeracji gminy Krzywiń,
7) Przygotowanie dokumentacji konkursowej i złożenie wniosku do WRPO+ na lata 2014-2020,
8) Ujęcie zadania ,,Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla miasta Krzywiń” w wieloletniej
prognozie finansowej przy zachowaniu prawidłowych relacji wynikających z ustawy o finansach
publicznych oraz w budżecie gminy Krzywiń na 2017 rok . Rada Miejska Krzywinia podjęła stosowne
uchwały w tym zakresie w dniu 12 grudnia 2016 roku,
9) Spłata ostatniej raty kredytu 29 grudnia 2016 roku w celu możliwości zaciągnięcia niskoprocentowej
pożyczki na realizację ww. zadania,
10) Otrzymanie pozytywnej oceny formalnej złożonego wniosku,
11) Uruchomienie procedury przetargowej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Powyżej wymienione działania obecnego Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Pana Jacka Nowaka przy
aprobacie Radnych Rady Miejskiej Krzywinia, dowodzą o jednomyślności, dalekowzroczności i ciężkiej,
merytorycznej pracy samorządu Gminy Krzywiń. W ocenie Rady Miejskiej Krzywinia działania te przyczyniają
się do rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w naszej Gminie.
Czujemy się zaniepokojeni, że radni powiatowi wybrani głosami mieszkańców z terenu gminy Krzywiń nie
próbują w żaden sposób pomóc naszemu samorządowi, a bywa też tak że poprzez zaniechanie działań szkodzą
wizerunkowi gminy, którą powinni przecież godnie reprezentować. Zadziwiający jest również fakt, że tak dużo
tematów dotyczących Gminy Krzywiń porusza się na sesjach Rady Powiatu Kościańskiego z niewielkim

udziałem w dyskusji Radnych Powiatowych z terenu Gminy Krzywiń. Ponadto wielce niezadawalającym
zachowaniem wydaje się zapraszanie na Sesje Rady Powiatu Kościańskiego Burmistrza i Przewodniczącej Rady
i nieudzielenie głosu w sytuacji gdy wymaga tego omawiana sprawa.
Po dziś dzień nasz samorząd nie otrzymał od nikogo z radnych powiatowych z terenu gminy Krzywiń oferty
pomocy merytorycznej ani propozycji wsparcia w formie dotacji z budżetu powiatu kościańskiego na
przebudowę np. kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krzywiń, której stan przez wieloletnie zaniedbania jest
w tragicznym stanie technicznym o czym doskonale Ci Panowie wiedzą.
Radni Powiatowi wybrani przez mieszkańców Gminy Krzywiń są zapraszani na każdą sesję Rady Miejskiej
Krzywinia, niestety sporadycznie odpowiedzieli pozytywnie na nasze zaproszenia jedynie: Przewodniczący
Rady Powiatu Radny Paweł Buksalewicz i Starosta Powiatu Bernard Turski, natomiast zarówno Radny Czesław
Janikowski jak i Andrzej Jęcz nie uczestniczyli w żadnej naszej sesji.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dyskutowanie o gminie Krzywiń w naszej obecności w myśl zasady - ,,nic o
nas bez nas”. Odpowiednim miejscem na dyskusje o problemach gminy Krzywiń jest Krzywiń. Problemy
naszej Gminy rozpatrywane są przez merytoryczne komisje Rady Miejskiej Krzywinia bądź Wspólne
Posiedzenia Komisji Stałych Rady w oparciu o przygotowanie dyskutantów i dokumenty znajdujące się w
Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń.
Radni Rady Miejskiej Krzywinia to odpowiedzialnie gremium, które nie tylko pomaga Burmistrzowi Miasta i
Gminy Krzywiń Panu Jackowi Nowakowi w rozwiązywaniu codziennych spraw, ale również w kreowaniu i
realizowaniu poszczególnych budżetów czy obrony gminy, jak choćby w głośnym procesie w sprawie budowy
farm wiatrowych . W swoich działaniach jesteśmy niezłomni, ale działamy zawsze zgodnie z prawem. Działamy
razem, zawsze tam gdzie słuszną sprawą jest dobro gminy Krzywiń, dobro naszych mieszkańców.
Takich dobrych praktyk czy zachowań oczekiwalibyśmy również od radnych Rady Powiatu Kościańskiego z
terenu gminy Krzywiń.
Zwracamy się do Rady Powiatu Kościańskiego o udostępnienie pisma cytowanego fragmentarycznie na sesji
XXIII Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 1 lutego 2017 roku przez Pana Radnego Stefana Żurkiewicza i
przesłanie na adres biura Rady Miejskiej Krzywinia.
Powyższy apel prosimy o przekazanie radnym Rady Powiatu Kościańskiego oraz publiczne odczytanie na forum
kolejnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
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