Protokół nr XXI/2008
XXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 25 września 2008 roku
w sali OSP w Jerce
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XXI Sesję Rady
Miejskiej Krzywinia, po powitaniu radnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy
obecności radnych i sołtysów stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Paweł Buksalewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy
2. Franciszek Bryjak
- przedstawiciel Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie
3. Damian Łakomy
- Dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
4. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
5. Irena Grudzińska
- Skarbnik Miasta i Gminy
6. Aleksandra Ślotała
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu
7. Bogumiła Bąkowska
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
8. Anna Szułczyńska
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego Krzywiń
9. GraŜyna Kuźmińska
- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Krzywiń
10. Dorota Słowińska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce
11. Zofia Marciniak
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu
12. Izabela Urban
- Kierownik Referatu Organizacyjnego
13. Marek śołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
14. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
15. Andrzej Dembski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
16. Krzysztof Ostrowski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
17. Jacek Porankiewicz
- Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
18. Walenty Grzegorz
- Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej
19. Ferdynand StęŜycki
- Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Lista obecności pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz lista zaproszonych
gości stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zaproponował, aby w punkcie piątym
podpkt 4 i 7 dołączyć nowe wersje projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Łuszkowo,
2) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku obrad
zaproponowane przez Przewodniczącego Rady. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20.08.2008 r.
3. Informacja o działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

1

4. Sprawozdanie z działalności Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich we Wschowie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń,
2) zbycia nieruchomości połoŜonej w Jerce – os. Brzozowiec,
3) zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Łuszkowo,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie wsi śelazno-Bielewo,
6) zatwierdzenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na
terenie Miasta i Gminy Krzywiń”,
7) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r.,
8) wyraŜenia intencji zamiany nieruchomości połoŜonej w miejscowości Lubiniu
stanowiącej własność Miasta i gminy Krzywiń.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Roman
Majorczyk wręczyli podziękowania dla Mirosławy Kaźmierczak za wieloletnią pracę na
stanowisku dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu w związku
z przejściem na emeryturę. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy powiadomił zebranych, Ŝe od
dnia 1.09.2008 r. na funkcję dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu
pełni Anna Szułczyńska.
Ad. 2
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół nr XX/2008
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20.08.2008 r.
Ad.3
Informację o działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, która stanowi
zał. nr 5 do niniejszego protokołu, przedstawił dyrektor Ośrodka Damian Łakomy oraz
specjalista ds. administracyjno - finansowych Monika Pawłowska.
Zebrani dyskutowali na temat działalności Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
oraz rozwoju małych przedsiębiorstw. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zwrócił się
z apelem do radnych i sołtysów, aby kierowali osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy
finansowej w rozwoju własnych firm do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęła informację o działalności
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.
O godz. 1800 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1805.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
we Wschowie przedstawił Franciszek Bryjak.
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Radni poruszali sprawę problemu z ciśnieniem wody w linii wodociągowej w Łagowie
i Bielewie, kwestię licznych awarii w Rogaczewie Małym oraz omówili działanie
oczyszczalni ścieków w Jerce.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
Ad.5
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń został radnym
przesłany przed sesją.
Komentarz w tej sprawie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/158/2008
przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 6 do niniejszego
protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w Jerce – os. Brzozowiec
radni otrzymali przed sesją. Komentarz w tej sprawie przedstawił Kierownik Referatu ds.
Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/159/2008
w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w Jerce – os. Brzozowiec, która stanowi zał. nr 7
do niniejszego protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do
gruntów rolnych radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/160/2008
w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, która
stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi
Łuszkowo radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawili
Burmistrz Miasta i Gminy i Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
Krzysztof Ostrowski.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/161/2008
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Łuszkowo, która stanowi zał. nr 9
do niniejszego protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie wsi śelaznoBielewo radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawił Burmistrz
Miasta i Gminy.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/162/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie wsi śelazno-Bielewo, która
stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
6) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Krzywiń” radni otrzymali przed sesją.
Ponadto komentarz w tej sprawie Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Jacek Porankiewicz.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, większością głosów (12 osób głosowało „za”, 1
osoba
wstrzymała
się
od
głosu)
podjęła
uchwałę
nr
XXI/163/2008
w sprawie zatwierdzenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na
terenie Miasta i Gminy Krzywiń”, która stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
7) Projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r. radni otrzymali
przed sesją. Ponadto Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska przedstawiła komentarz do
powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/164/2008
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r., która stanowi zał. nr 11
do niniejszego protokołu.
8) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia intencji zamiany nieruchomości połoŜonej w
miejscowości Lubiniu stanowiącej własność Miasta i gminy Krzywiń radni otrzymali przed
sesją. Ponadto komentarz do powyŜszego projektu przedstawili Burmistrz Miasta
i Gminy oraz Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej
Gubański.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Gubański przypomniał zebranym, Ŝe sprawa zamiany tej
nieruchomości była przedmiotem wizji lokalnej Komisji Gospodarczej i zapytał czy mapka
będąca dodatkiem do omawianego projektu uchwały jest zgodna z mapką rozpatrywaną na
posiedzeniu Komisji. Ponadto Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Klinowski i radny Olgierd
Kaźmierowski wyrazili wątpliwości co do sytuacji, gdy zainteresowani zmienią zdanie
odnośnie kwestii spornych juŜ po podjęciu prac geodezyjnych.
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański wyjaśnił, Ŝe
mapka będąca dodatkiem do projektu uchwały jest odbiciem prawie wszystkich ustaleń
zapadłych na wizji lokalnej Komisji Gospodarczej.
Sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak dodała, Ŝe wyraziła opinię pozytywną w sprawie tej
zamiany dzięki której droga będzie lepsza niŜ teraz, a gospodarstwo państwa Michałowicz
będzie mogło się rozwijać.
Burmistrz Miasta i Gminy stwierdził, Ŝe pan Michałowicz złoŜył wniosek w sprawie zamiany
nieruchomości i musi otrzymać odpowiedź w swojej sprawie jak kaŜdy mieszkaniec, a
uprawomocnienie się uchwały do bodziec do rozpoczęcia prac geodezyjnych i tylko Rada
musi zadecydować czy podjąć tę uchwałę czy ją odrzucić.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, większością głosów (10 osób głosowało „za”,
3 osoby wstrzymały się od głosu) podjęła uchwałę nr XXI/165/2008 w sprawie wyraŜenia
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intencji zamiany nieruchomości połoŜonej w miejscowości Lubiniu stanowiącej własność
Miasta i gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz przedstawił informacje o działalności
międzysesyjnej.
W tej kwestii nie było pytań.
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy poinformował o spotkaniu z powiatowym lekarzem
weterynarii w sprawie choroby świń, które odbędzie się w dniu 3.10.2008 r.
godz. 1000 w Domu StraŜaka w Krzywiniu. Burmistrz zapoznał zebranych z programem
„Uczeń na wsi”, mającym na celu dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych.
Ad. 5
Wolne głosy i wnioski
Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Walenty Grzegorz złoŜył wniosek, aby podjąć
działania mające na celu zwolnienia z podatku dróg prowadzących na pola oraz przekazał do
Biura Rady formularze dotyczące zwolnień podatkowych w podatkach od nieruchomości.
Sołtys wsi Łuszkowo Mieczysław Górny wystąpił z zapytaniem w sprawie zakwaterowania
w lokalach socjalnych w budynku po byłej szkole w Łuszkowie osób stale zakłócających
porządek publiczny i ciszę nocną.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe są to osoby eksmitowane z mieszkań prywatnych,
a wszelkie zakłócenia porządku i ciszy nocnej zgłasza się do odpowiednich organów, aby się
tym zajęły.
Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ferdynand StęŜycki wyraził podziękowanie dla
Burmistrza Miasta i Gminy, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu i sołtysów za
pracę na rzecz uzyskania przez rolników odszkodowania za straty w uprawach na skutek
suszy oraz zaapelował, aby zastosować umorzenia podatków i składek KRUS dla tych
rolników. Ferdynand StęŜycki podziękował władzom gminnym zapomóc w organizacji
spotkania z powiatowym lekarzem weterynarii oraz dyrekcji firmy „Danko” za udostępnienie
miejsca dla Izby Rolniczych na Dniach Pola. Ponadto Ferdynand StęŜycki powiedział, Ŝe
naleŜy zastanowić się nad wprowadzeniem ograniczenia prędkości przed przejściem dla
pieszych koło przedszkola w Bielewie i dodał, Ŝe trzeba ustawić lustro na wyjeździe z drogi
przyporządkowanej przy posesji państwa Smoczyk w Bielewie, gdyŜ jest tam bardzo słaba
widoczność. Pan StęŜycki zapytał kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na
przystankach autobusowych. Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ferdynand
StęŜycki powiedział, Ŝe Powiatowe Biuro Izb Rolniczych złoŜyło wniosek do Biura
Wojewódzkiego w sprawie ustalania przez gminy stawek podatku rolnego biorąc pod uwagę
trudną sytuację rolników z powodu suszy.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe dodatkowe ograniczenie prędkości w Bielewie jest
niepotrzebne poniewaŜ przestrzeganie prędkości obowiązującej w terenie zabudowanym czyli
do 50 km na godzinę powoduje, Ŝe znaczne zmniejszenie niebezpieczeństwa dla pieszych.
Ponadto Burmistrz dodał, Ŝe zwróci się do właściciela posesji, aby usunął zarośla
ograniczające widoczność i powiedział, Ŝe na przystankach autobusowych śmiecą sami
uŜytkownicy i naleŜy rozwiązać problem porządku siłami lokalnymi. Odnośnie obniŜenia
podatku rolnego Burmistrz odpowiedział, Ŝe gminy muszą dbać o swoje dochody, a rolnicy
otrzymali pomoc z tytułu suszy.
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Radny Antoni Nowak zapytał czy moŜna wywozić gruz i kamienie na wysypisko odpadów
w Krzywiniu oraz czy moŜna zrobić przejście dla pieszych na ul. Gen.Chłapowskiego
w Krzywiniu pomiędzy cmentarzem a szkołą średnią.
Sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak zgłosiła, Ŝe przy cmentarzu w Lubiniu jest znak
uniemoŜliwiający korzystanie ze ścieŜki rowerowej.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe nie moŜna na śmietnisko wywozić takich
składników, gdyŜ niechlujstwo samych mieszkańców powoduje, Ŝe wysypisko jest
zanieczyszczane takŜe innymi wszelkimi odpadami wywoŜonymi nielegalnie. Burmistrz
wyjaśnił takŜe, Ŝe zwróci się do Starostwa Powiatowego w sprawie ustalenia przejścia dla
pieszych na ulicy Chłapowskiego w Krzywiniu oraz kwestia niewłaściwego postawienia
znaku drogowego przy ścieŜce rowerowej w Lubiniu zostanie sprawdzona.
Radny Nowak powiedział, Ŝe lampy uliczne powinny zapalać się prędzej, a radna Teresa
Klupś dodała, Ŝe lampę uliczną koło bazy w Lubiniu trzeba przestawić.
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański wyjaśnił, Ŝe
w sprawie oświetlenia ulicznego są juŜ dokonane ustalenia z kierownictwem Energetyki, ale
moŜna dokonać odpowiednich zmian do chwili wystawienia faktury.
Zebrani dyskutowali na temat zbiórki odpadów dokonanej przez firmę prywatną z Nowego
Tomyśla oraz omówili kwestię opodatkowania umów zlecenia podatkiem Vat.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XXI sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 2030.

Protokołowała

Przewodniczył

Inspektor

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Agnieszka Szczerbal

/-/ Roman Majorczyk
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