Protokół nr XXII/2008
XXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 20 października 2008 roku
w sali wiejskiej w Zbęchach Polu
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XXII Sesję Rady
Miejskiej Krzywinia, po powitaniu radnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 15 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. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
2. Irena Grudzińska
- Skarbnik Miasta i Gminy
3. Aleksandra Ślotała
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu
4. Bogumiła Bąkowska
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
5. Anna Szułczyńska
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego Krzywiń
6. GraŜyna Nowaczyk
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w BieŜyniu
7. Marek śołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
8. Zofia Marciniak
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu
9. Izabela Urban
- Kierownik Referatu Organizacyjnego
10. Jolanta Bilska
- Referent Referatu Organizacyjnego
11. Andrzej Kuźmiński
- Inspektor Referatu Organizacyjnego
12. Andrzej Dembski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
13. Krzysztof Ostrowski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
17. Jacek Porankiewicz
- Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
18. Henryk Kolan
- Kierownik Referatu SłuŜb Technicznych
19. Walenty Grzegorz
- 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 dołączyć nową wersję projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy
na 2008 r.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku obrad
zaproponowane przez Przewodniczącego Rady. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25.08.2008 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonych w Cichowie stanowiących
własność Miasta i Gminy Krzywiń,
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń dla terenów parków
siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i śelazno,
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3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo
i śelazno,
4) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie sesji.
Ad. 2
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół nr XXI/2008
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25.09.2008 r.
Ad.3
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonych w
Cichowie stanowiących własność Miasta i Gminy Krzywiń został radnym przesłany przed
sesją. Komentarz w tej sprawie przedstawił Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Jacek
Karmiński.
Radny Bolesław Ratajczak zapytał czy jest to jedyna droga dojazdowa do posesji, a Inspektor
Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Krzysztof Ostrowski odpowiedział, Ŝe jest
to droga pomiędzy sklepem spoŜywczym a skansenem filmowym „Soplicowo”. Sołtys wsi
Cichowo Czesław Kaczmarek dodał, Ŝe pan Pinkowski ma inną drogę dojazdową do swojej
posesji od strony pana Szymańskiego i od drogi gminnej.
Radny Olgierd Kaźmierowski wystąpił z zapytaniem czy Komisja Gospodarcza wie coś na
temat tej zamiany nieruchomości i dodał, Ŝe naleŜy się zastanowić czy to nie ograniczy
dostępu do Soplicowa.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek odpowiedział, Ŝe Komisja się
tym nie zajmowała.
Sołtys wsi Cichowo Czesław Kaczmarek wyraził wątpliwości co do konieczności zamiany
gruntu gminnego na łąkę stanowiącą własność prywatną, a Zastępca Burmistrza
odpowiedział, Ŝe nie jest jeszcze znany przebieg szlaku kajakowego i jeŜeli są potrzebne
dodatkowe informacje na ten temat to moŜna je szybko uzyskać.
Radna Krystyna Moszyńska stwierdziła, Ŝe jest zbyt wiele wątpliwości, aby podjąć tę
uchwałę na obecnej sesji.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie odrzuciła projekt uchwały w sprawie
wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonych w Cichowie stanowiących własność
Miasta i Gminy Krzywiń, który stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń dla terenów parków
siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i śelazno radni otrzymali przed
sesją. Komentarz w tej sprawie przedstawił Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i
Przestrzennej Krzysztof Ostrowski.
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Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/166/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń dla terenów parków siłowni
wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i śelazno, która stanowi zał. nr 6
do niniejszego protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi
Bielewo, Wieszkowo i śelazno radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/167/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo
i śelazno, która stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r. radni otrzymali
przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy i Irena
Grudzińska.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/168/2008
sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r., która stanowi zał. nr 8
do niniejszego protokołu.
O godz. 1730 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1745.
Ad. 4
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński przedstawił informacje o działalności
międzysesyjnej. Zastępca Burmistrza poinformował zebranych, Ŝe zakończony został remont
skrzyŜowania ulic Powstańca Lewandowskiego i ulicy Szkolnej w Krzywiniu oraz w dniu
30.09.2008 r. zakończono remont w Rąbiniu, ponadto rozstrzygnięty został przetarg na
wykonanie nawierzchni na ulicy Działkowej i Osiedla Brzozowiec w Jerce, do Urzędu Miasta
i Gminy w Krzywiniu wpłynęły wnioski w sprawie uzyskania przez rolników odszkodowania
z tytułu suszy, wnioski te zostały skierowane do Międzygminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzywiniu w celu ich weryfikacji. Zastępca Burmistrza dodał, Ŝe rolnicy mogą
ubiegać się o umorzenie składek płaconych na ubezpieczenie społeczne i pozyskiwać kredyty
preferencyjne. Omówiono takŜe pozyskanie przez Zespół Szkół w Jerce środków z
Rządowego Programu "Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013" na
realizację na terenie gminy programu "Powrót do korzeni - zwyczaje ludowe wsi
wielkopolskiej". Zastępca Burmistrza przedstawił równieŜ szczegóły dokonania
ubezpieczenia mienia komunalnego przez firmę brokerską.
W tej kwestii nie było pytań.
Ad. 5
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Rady odczytał informację z realizacji przez radnych art. 24 h ust. 12 ustawy
z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, która stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński odczytał informację z realizacji przez
pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych art. 24 h ust. 12 ustawy z
dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, która stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Sołtys wsi Mościszki Stanisław Golak wyraził podziękowanie dla Burmistrza Miasta
i Gminy, Przewodniczącego i Rady Miejskiej, Skarbnika Miasta i Gminy oraz pracowników
Urzędu za przychylną decyzję w sprawie sfinansowania wymiany okien w sali wiejskiej
w Mościszkach.
Sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak powiedziała, Ŝe ponownie zgłasza fakt, Ŝe przy
cmentarzu w Lubiniu jest znak uniemoŜliwiający korzystanie ze ścieŜki rowerowej.
Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Andrzej Dembski wyjaśnił, Ŝe
w tym miejscu jest zwęŜenie jezdni i trudno postawić znak w innym miejscu, ale kwestia ta
zostanie
sprawdzona.
Inspektor
Andrzej
Dembski
powiedział,
Ŝe
na ul. Gen.Chłapowskiego koło cmentarza w Krzywiniu nie moŜe ułoŜone być przejście dla
pieszych, ale ustawione będą progi zwalniające przed i za cmentarzem.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XXII sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1800.
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