Protokół nr XXIII/2008
XXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 21 listopada 2008 roku
w sali wiejskiej w Jurkowie
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XXIII Sesję Rady
Miejskiej Krzywinia, po powitaniu radnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 14 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. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
3. Irena Grudzińska
- Skarbnik Miasta i Gminy
4. Aleksandra Ślotała
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu
5. Ewa Napierała
-Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu
6. Bogumiła Bąkowska
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
7. Anna Szułczyńska
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego Krzywiń
8. Iwona Bereszyńska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Lubiniu
9. Marek śołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
10. Izabela Urban
- Kierownik Referatu Organizacyjnego
11. Jolanta Bilska
- Referent 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. Ferdynand StęŜycki
- Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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 trzecim
„Podjęcie uchwał w sprawie” dodać projekty uchwał w sprawie:
1) deklaracji udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,
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,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo
i śelazno.
Ponadto Przewodniczący Rady zaproponował, aby z punktu trzeciego wykreślić projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/304/2006 Rady Miejskiej z dnia 21.03.2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Krzywiń oraz wykreślić punkt czwarty „Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności
międzysesyjnej” w związku z przebywaniem Burmistrza Miasta i Gminy na zwolnieniu
chorobowym.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku obrad
zaproponowane przez Przewodniczącego Rady. Porządek obrad przedstawia się następująco:
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1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20.10.2008 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) deklaracji udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,
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,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo
i śelazno,
4) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
6) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
na 2009 rok,
7) ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola Samorządowego
w Krzywiniu,
8) ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej,
9) ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy
poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym,
10) zbycia nieruchomości połoŜonej w Cichowie,
11) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
Ad. 2
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół XXII Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 20.10.2008 r.
Ad.3
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kościańskiemu został radnym przesłany przed sesją. Komentarz w tej sprawie przedstawił
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/169/2008
w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu, która 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.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/170/2008
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.
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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 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/171/2008
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 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawiła
Skarbnik Miasta i Gminy i Irena Grudzińska.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/172/2008
sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, która
stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku od nieruchomości radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej
sprawie przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy i Irena Grudzińska.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Klinowski zapytał czy jest opinia prawna w sprawie
wyłączenia z opodatkowania nieuŜytkowanych budynków osób fizycznych, a Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński wyjaśnił, Ŝe radca prawny Urzędu Miasta
i Gminy wyraził opinię, Ŝe ta procedura byłaby trudna do wprowadzenia w Ŝycie, gdyŜ trzeba
by zatrudnić odpowiednią osobę do weryfikacji takich sytuacji, a Burmistrz moŜe dokonać
takiego zwolnienia na indywidualny wniosek.
Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Walenty Grzegorz powiedział się, Ŝe
naleŜałoby dokonać zwolnień rolników rencistów i emerytów posiadających takie
nieuŜytkowane budynki gospodarcze. Ponadto Walenty Grzegorz poruszył sprawę dróg
dojazdowych do pól.
Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe moŜliwe są zwolnienia podmiotowe a nie przedmiotowe
i wyjaśnił, Ŝe rolnicy, przechodzący na rentę lub emeryturę, powinni zdawać sobie sprawę, Ŝe
jeŜeli nie przekaŜą takŜe tych budynków wraz z rolą, to trzeba za to płacić podatek jak osoby
fizyczne płacące podatek od nieruchomości, a w indywidualnych sytuacjach moŜna dokonać,
po przeprowadzeniu wizji lokalnej, zwolnienia podmiotowego. Burmistrz powiedział, Ŝe w
sprawie dróg dojazdowych do pól, debata się cały czas toczy i w paru przypadkach takiego
sprawy moŜna skorygować, ale jest kłopot, gdy te drogi słuŜą dojazdowi do pól innych osób.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/173/2008
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, która stanowi zał. nr 9
do niniejszego protokołu.
6) Projekt uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia wysokości
podatku rolnego na 2009 rok radni otrzymali przed sesją. Przewodniczący Rady odczytał
opinię pozytywną Wielkopolskiej Izby Rolniczej i pismo Wielkopolskiego Kółka Rolników
i Organizacji Rolniczych, które stanowią zał. nr 10 i 11 do niniejszego protokołu. Ponadto
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Przewodniczący Rady przedstawił komentarz odnośnie powyŜszego projektu i odczytał
wykaz z wysokością stawek podatku rolnego uchwalonych w sąsiednich gminach, który
stanowią zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ferdynand StęŜycki powiedział, Ŝe na
Zarządzie Izby Rolniczej zapadła decyzja, Ŝe Izba nie będzie ingerować w ustalanie
wysokości podatku rolnego w poszczególnych gminach, a ogólnie opowiedziała się za
obniŜeniem tych stawek. Natomiast na forum gminnego spotkania rolników wypracowano
takie stanowisko, jakie odczytał Przewodniczący Rady w piśmie Wielkopolskiego Kółka
Rolników i Organizacji Rolniczych.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/174/2008
sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
na 2009 rok, która stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola
Samorządowego w Krzywiniu radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie
przedstawili Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego Krzywiń Anna Szułczyńska
oraz Burmistrz Miasta i Gminy.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/175/2008
sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola Samorządowego
w Krzywiniu, która stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
8) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróŜy
słuŜbowej radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawił Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński.
Sołtys wsi Jerka Jan Lemański zwrócił się z wnioskiem w sprawie przesyłania materiałów
o podatkach dla wszystkich sołtysów, aby mogli przygotować się do dyskusji w sprawie
stawek podatkowych na następny rok. Ponadto sołtys Jan Lemański dodał, Ŝe komisje
powinny odbywać się w godzinach popołudniowych tak jak sesje Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe sołtysi są powiadamiani o posiedzeniach Komisji
Rady, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a Burmistrz Miasta i Gminy dodał,
Ŝe w wielu jednostkach samorządowych komisje są przeprowadzane w godzinach
dopołudniowych, aby moŜna było korzystać z ewentualnej pomocy pracowników Urzędu
Miasta i Gminy.
O godz. 1830 sesję opuściła radna Teresa Klupś, od tej pory na sali było 13 radnych.
Zebrani dyskutowali na temat odpowiedzialności radnych i sołtysów przed wyborcami
z podejmowanych decyzji i uchwał oraz realizacji obowiązków statutowych.
Sołtys wsi Kopaszewo Mirosław Ziętkiewicz zauwaŜył, Ŝe powinna zostać przegłosowana
propozycja Związku Rolników w sprawie podatku rolnego oraz, Ŝe radni powinni
konsultować swoje decyzje z sołtysami i wyborcami.
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Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe tylko na podstawie decyzji zebrania wiejskiego sołtys
moŜe wyraŜać opinie oficjalnie, a teraz jest to opinia prywatna sołtysa Kopaszewa.
Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ferdynand StęŜycki powiedział, Ŝe radni
powinni przeprowadzać zebrania lub konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów
uchwał zwłaszcza podatkowych, a rolnicy z kolei wykazują bardzo słabe zainteresowanie
takimi zebraniami.
Przewodniczący Rady zapytał czy przedstawiciele izb rolniczych przeprowadzili zebrania
przed wyraŜeniem opinii w sprawie podatków, na co Walenty Grzegorz odpowiedział, Ŝe
otrzymał materiały w poniedziałek i w miarę moŜliwości starał się uzyskać opinie rolników.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/176/2008
sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej, która stanowi
zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
9) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków
ochotniczych straŜy poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym
radni otrzymali przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił komentarz
odnośnie powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/177/2008
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy
poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym, która stanowi zał.
nr 16 do niniejszego protokołu.
10) Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w Cichowie radni otrzymali
przed sesją. Ponadto Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej
Gubański przedstawił komentarz odnośnie powyŜszego projektu oraz zwrócił się z wnioskiem
w sprawie dodania w paragrafie 2 dodać „i”
Sołtys wsi Cichowo Czesław Kaczmarek zapytał dlaczego nie sprzedano jeszcze tej działki,
kto zrobi wycenę i skąd wiadomo czy nikt inny oprócz dotychczasowego dzierŜawcy nie
chciał jej kupić.
Kierownik Maciej Gubański wyjaśnił, Ŝe nie ogłoszono przetargu poniewaŜ nadal trwa
dzierŜawa i obecnie moŜe zgłosić wniosek tylko dzierŜawca spełniający wymogi ustawy,
natomiast wycenę przeprowadzi uprawniony rzeczoznawca.
BMIG odpowiedział, Ŝe Wykreślić nie ubiega się, bo przez sąd moŜę dzierŜawca kupić
działkę
PR dodać „i” i wykreślić zdanie nie ubiega się
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/178/2008
sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w Cichowie, która stanowi zał. nr 17 do niniejszego
protokołu.
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11) Projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r. radni otrzymali
przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawili Skarbnik Miasta i Gminy i Irena
Grudzińska oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej
Gubański.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/179/2008
sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r., która stanowi zał. nr 18
do niniejszego protokołu.
O godz. 1900 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1915.
Ad. 4
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Komisji Gospodarczej omówił wnioski podjęte przez Komisję na
posiedzeniu w dniu 18 listopada 2008r. (pismo w tej sprawie stanowi zał. nr 19
do niniejszego protokołu) oraz odczytał pismo skierowane do Rady Miejskiej w sprawie
koncepcji sprzedaŜy lokali uŜytkowych w Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy, które
stanowi zał. nr 20 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Komisji dodał, Ŝe na wspólne
spotkanie radnych w tej sprawie naleŜałoby zaprosić oprócz pracownika Narodowego
Funduszu Zdrowia takŜe przedstawiciela Sanepidu i wszystkich sołtysów.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe dotychczasowe działania w sprawie sprzedaŜy lokali
uŜytkowych w Ośrodkach Zdrowia to tylko przymiarki i nie zapadły jeszcze Ŝadne konkretne
decyzje. Ponadto zwrócono się do radcy prawnego o opinię odnośnie obowiązków Gminy
jako właściciela do wykonywania napraw i remontów w budynkach komunalnych
i rozliczania poniesionych nakładów w dzierŜawionych lokalach. W związku z tym Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy odczytał opinię radcy prawnego Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń
w sprawie, która stanowi zał. nr 21do niniejszego protokołu.
Sołtys wsi Jerka Jan Lemański dodał, Ŝe przed takim spotkaniem naleŜałoby zasięgnąć opinii
jak takie sprawy rozwiązywane były na terenie innych gmin.
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe mieszkańcy gminy nie są niezadowoleni z jakości lokali
uŜytkowych, a z jakości usług świadczonych przez miejscowych lekarzy.
Dyrektor Zespołu Szkół w Lubiniu Iwona Bereszyńska zaprosiła na bezpłatne badanie słuchu
osób po czterdziestym roku Ŝycia, które odbędą się w dniu Ponadto Dyrektor Iwona
Bereszyńska powiadomiła, Ŝe w dniu 6 grudnia 2008 r. o godz. 1800 odbędzie się koncert
charytatywny z udziałem Mieczysława Szcześniaka w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu,
z którego dochód zostanie przekazany dla chorych rodziców uczniów Zespołu Szkół
w Lubiniu. Dyrektor Iwona Bereszyńska zaprosiła na koncert kolęd, który odbędzie w dniu
13 grudnia br. w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu o godz. 1800.
Burmistrz Miasta i Gminy podał informację, Ŝe zakończona została akcja przyznawania
zasiłków suszowych i na 505 podań załatwiono pozytywnie 465 wniosków na kwotę
433.000 zł.
Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ferdynad StęŜycki wystąpił z zapytaniem
w sprawie przyczyn wydania decyzji negatywnych w tej sprawie, a Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu Aleksandra Ślotała złoŜyła wyjaśnienia tej kwestii.
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Ponadto Ferdynand StęŜycki przedstawił uwagi na temat nieprawidłowości zapisów
ustawowych odnośnie wymogów koniecznych do ubiegania się przez rolników o zasiłki
suszowe i zapytał dlaczego w naszej gminie wypłaca się akcyzę pod koniec miesiąca po
rozliczeniu podatkowym.
Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska wyjaśniła, Ŝe wnioski składć moŜna do końca
miesiąca września, następnie w październiku dokonuje się przeglądu tych dokumentów,
a w połowie listopada przekazywana jest do Urzędu Miasta i Gminy informacja o wysokości
dotacji i po wprowadzeniu tych środków do budŜetu gminnego uruchamiana jest wypłata.
Ferdynand StęŜycki zapytał jaka jest przyszłość SKR-ów i czy Gmina je przejmie.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe Gmina moŜe dysponować częścią mienia SKR-ów,
a Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe sąd przyznał na własność gminie grunty bazy
w Gierłachowie, w Lubiniu i część w Jerce, dlatego planuje się dokonać wycenienia wartości
tego mienia i w miarę moŜliwości umorzyć zadłuŜenie.
Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Walenty Grzegorz wystąpił z zapytaniem
jak w terenie gminy jest realizowana akcja „Szklanka mleka” w szkołach i kto typuje
kandydatów do odznaczeń zasłuŜonych dla rolnictwa i kto je w tym roku otrzymał.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe w tym roku dziewięć osób zostało wyróŜnionych tym
odznaczeniem, a w tej kwestii wnioskowali członkowie platformy na spotkanie z posłem.
Dyrektor Zespołu Szkół w Lubiniu Iwona Bereszyńska wyjaśniła, Ŝe akcja „Szklanka Mleka”
jest realizowana od 2 lat, białe mleko uczniowie otrzymują gratis, a czekoladowe odpłatnie,
natomiast dostawca jest mleczarnia z Gostynia.
Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu Marek śołędziewski dodał, Ŝe Agencja ma nadwyŜki
mleka i dlatego stara się je upłynnić w szkołach, a w niektórych szkołach zainteresowanie
uczniów tą akcją jest bardzo słabe i lepiej zastanowić się nad dofinansowaniem obiadów dla
dzieci.
Mieszkaniec wsi Łuszkowo Mieczysław Rzepka zapytał czy rolnicy mający świnie dotknięte
chorobą zakaźną mogą mieć umorzony podatek albo uzyskać pomoc z Ośrodka Pomocy
Społecznej i jak przedstawić rolnikom sprawę podwyŜszenia podatku rolnego.
Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe ponoć z budŜetu państwa mają być stosowane
dopłaty do skupu chorych świń na ogólną kwotę 1.400.000 zł, a więc rolnicy nie powinni
ponieść wielkich strat przynajmniej jeśli chodzi o skup chorych zwierząt.
Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ferdynad StęŜycki poruszył kwestię
przenoszenia chorób między zwierzętami przez brak dezynfekcji narzędzi uŜywanych przez
słuŜby weterynaryjne.
Sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak poruszyła sprawę spalania szmat i odpadów w piecach
przez mieszkańców i dodała, Ŝe z powodu niebezpiecznych wyziewów naleŜy z tym walczyć,
więc zgodnie z obietnicami Starosty i Burmistrza powinny być wydrukowane odpowiednie
ulotki z apelem do mieszkańców gminy.
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Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe naleŜy w „Wieściach Krzywińskich” zamieścić
odpowiedni artykuł poniewaŜ urzędnicy nie mają uprawnień, aby to sprawdzać i naleŜy
zgłaszać do Urzędu fakt sprzedawania takich środków. Przewodniczący Komisji
Gospodarczej Andrzej Kaczmarek dodał, Ŝe często takie środki sprzedawane są ją jako
czyścidła do maszyn, a na zgłoszenie do Policji takim sprzedawcą dawane jest upomnienie,
a potem z tytułu zanieczyszczenia ochrony środowiska dawana jest kara w wysokości 5000 zł.
Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Walenty Grzegorz zwrócił się z apelem
do radnych i sołtysów, aby zorientowali się czy wśród rolników jest zapotrzebowanie na
wiadomości o szkoleniach na temat szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta z udziałem
Polskiego Koła Łowieckiego, a Ferdynand StęŜycki dodał, Ŝe często wysuwane są uwagi na
temat działania przedstawicieli Koła, ponadto rolnicy chcieliby, aby komisje szacujące
szkody były przeprowadzane w większym gronie.
Burmistrz Miasta i Gminy zadeklarował gotowość zorganizowania takich spotkań, moŜna
publikować takie informacje w „Wieściach Krzywińskich”, tylko trzeba dostarczyć
odpowiednie teksty.
Sołtys wsi Łuszkowo Mieczysław Górny powiedział, Ŝe w sprawie dyskutowania o
ewentualnej sprzedaŜy ośrodków zdrowia w naszej gminie trzeba pamiętać o przypadku
sprzedaŜy ośrodka w Turwi w wyniku czego nie ma tam obecnie lekarza. Ponadto pan sołtys
poruszył sprawę trudności pracy jednostek pomocniczych gminy i dodał, Ŝe na wsi atmosfera
wśród rolników jest nienajlepsza i polska gospodarka upada poniewaŜ brak jest perspektyw
na przyszłość.
Radny Antoni Nowak powiedział, Ŝe brak jest opinii Forum Rolników na temat wysokości
podatku rolnego i zapytał jaka firma stawia budynek na działce za stacją paliw na ulicy
Kościańskiej w Krzywiniu, w wyniku czego postawiono płot w granicy działki
i zniknęła droga dojazdowa do pól.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe członkowie Forum Rolników sami powinni się zebrać
jeśli była taka potrzeba, a inspektor Andrzej Dembski powiedział, Ŝe droga dojazdowa do pól
juŜ wkrótce wróci do swojego pierwotnego stanu.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XXIII sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 2023.
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