Protokół nr XIX/2008
XIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 13 czerwca 2008 roku
w świetlicy wiejskiej w Zbęchach
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XIX 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. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
3. Irena Grudzińska
- Skarbnik Miasta i Gminy
4. Ewa Napierała
- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Krzywiń
5. GraŜyna Nowaczyk
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w BieŜyniu
6. Dorota Słowińska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce
7. Marek śołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
8. Zofia Marciniak
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu
9. Izabela Urban
- Kierownik Referatu Organizacyjnego UMiG Krzywiń
10. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
11. Andrzej Dembski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
12. Krzysztof Ostrowski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
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, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.04.2008 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyraŜenia woli utworzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa
Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul. Powstańców
Wlkp 43,
2) przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi
środkami,
3) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach
roku szkolnego,
4) nabycia nieruchomości połoŜonej w Łuszkowie,
5) uchylenia uchwały Nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24.04.2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2007 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 23.10.2007 r. w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych,
6) zmiany uchwały Nr XIV/181/2000 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.02.2000 r.
w sprawie zasad sprzedaŜy komunalnych lokali mieszkalnych,
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7) zmiany uchwały Nr XXXIII/410/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12.09.2002 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń,
8) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
9) zmiany uchwały Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r.,
10) udzielenia pomocy Powiatowi Kościańskiemu,
11) zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,
12) 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 13 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół nr XVIII/2008
XVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.04.2008 r.
Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia woli utworzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul.
Powstańców Wlkp 43 został radnym przesłany przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie
przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/135/2008
w sprawie wyraŜenia woli utworzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna
Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp
43, która stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz przyjęcia regulaminu
gospodarowania tymi środkami radni otrzymali przed sesją. Komentarz w tej sprawie
przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/136/2008
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi
środkami, która stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych
okresach roku szkolnego radni otrzymali przed sesją. Komentarz w tej sprawie przedstawił
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński oraz przedstawił pozytywną opinię
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/137/2008
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, która stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
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4) Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej w Łuszkowie radni
otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/138/2008
sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej w Łuszkowie, która stanowi zał. nr 8
do niniejszego protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2007 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 23.10.2007 r. w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej
sprawie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/139/2008
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia
24.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2007 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 23.10.2007 r. w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do
gruntów rolnych, która stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/181/2000 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 28.02.2000 r. w sprawie zasad sprzedaŜy komunalnych lokali mieszkalnych radni
otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz do powyŜszego projektu przedstawił Kierownik
Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie, podjęła uchwałę nr XIX/140/2008 w
sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XIV/181/2000 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia
28.02.2000 r. w sprawie zasad sprzedaŜy komunalnych lokali mieszkalnych, która stanowi
zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
7) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/410/2002 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 12.09.2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń radni otrzymali
przed sesją. Ponadto Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński przedstawił
komentarz do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/141/2008
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/410/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia
12.09.2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 11 do niniejszego
protokołu.
8) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
radni otrzymali przed sesją. Ponadto Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński
przedstawił komentarz do powyŜszego projektu wyjaśniając, Ŝe konieczność podjęcia
przedmiotowej uchwały związana jest z wejściem w Ŝycie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i
urzędach marszałkowskich.
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Radny Olgierd Kaźmierowski zapytał dlaczego uchwała ma mieć moc obowiązującą od dnia
1 stycznia 2008 r.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński wyjaśnił iŜ zgodnie z § 3 wcześniej
wymienionego rozporządzenia zmieniającego: „Kwoty wynagrodzeń określone w
załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń
naleŜnych od dnia 1 stycznia 2008 r.”
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/142/2008
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, która stanowi
zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 23.04.2008 r. 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 XIX/143/2008
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r., która stanowi zał. nr 13 do niniejszego
protokołu.
10) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kościańskiemu radni otrzymali
przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił komentarz do powyŜszego
projektu oraz omówił projekt planu robót drogowych w 2008 r., który stanowi zał. nr 14 do
niniejszego protokołu.
Radna Krystyna Moszyńska poprosiła o wyjaśnienia Przewodniczącego
Gospodarczej Andrzeja Kaczmarka w sprawie modernizacji drogi w Jurkowie.

Komisji

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek odpowiedział, Ŝe Komisja
zajmowała się tą drogą i to właśnie na jej wniosek podjęto negocjacje z właścicielem gruntu,
którego wykup jest niezbędny do przeprowadzenia remontu drogi.
Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe jest juŜ zrobiony projekt na ten odcinek drogi, wspólnie
ze Starostwem Powiatowym w Kościanie przygotowujemy się do wykonania tej inwestycji i
jak wspomniał Przewodniczący Komisji Gospodarczej trwają negocjacje, których pozytywne
zakończenie będzie podstawą do wszczęcia prac remontowych. Ponadto Burmistrz
powiedział, Ŝe został zgłoszony wniosek dotyczący modernizacji drogi w Świńcu przez most
aŜ do Jurkowa.
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański stwierdził, Ŝe
wspomniane wcześniej negocjacje stanęły w martwym punkcie poniewaŜ właściciel gruntu,
wbrew podjętym ustaleniom, do tej pory nie podpisał aktu notarialnego. W związku z tym
sołtys wsi Jurkowo Waldemar Chudziak powiedział, Ŝe nawiąŜe kontakt z właścicielem
gruntu i postara się doprowadzić do zakończenia tej sprawy.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/144/2008
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kościańskiemu, która stanowi zał. nr 15 do
niniejszego protokołu.
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11) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia
poręczenia wekslowego. Ponadto Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska przedstawiła
komentarz do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/145/2008
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,
która stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
12) Projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r. został radnym
przesłany przed sesją. Ponadto Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska przedstawiła
komentarz do powyŜszego projektu uchwały.
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz poinformował radnych, Ŝe wróciła sprawa
z 2004 r., kiedy to Gmina Krzywiń, w odpowiedzi na propozycję Urzędu Skarbowego,
zgłosiła chęć pierwokupu nieruchomości połoŜonych w Mościszkach. Obecnie po czterech
latach, po zakończeniu postępowania egzekucyjnego wobec właścicieli tych gruntów,
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie zwrócił się do Gminy Krzywiń z Ŝądaniem
nabycia tych nieruchomości w cenie 43.402 zł. Burmistrz dodał, Ŝe tak wysoka cena
proponowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościanie wynika z faktu, Ŝe
w 2004 r. grunty te objęte były miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
którego waŜność wygasła.
Ponadto Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański
przedstawił dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił z wnioskiem o zmiany w budŜecie
i przeznaczenie kwoty 43.402 zł na dokonanie zakupu nieruchomości w Mościszkach.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Klinowski stwierdził, Ŝe nabycie gruntów
w Mościszkach za narzuconą i zawyŜoną cenę 43.402 zł byłoby niekorzystne dla interesu
Gminy Krzywiń i zgłosił wniosek o nieprzeznaczanie w budŜecie wymienionej kwoty
i niedokonywanie zakupu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęła wniosek o nieprzeznaczanie
środków w budŜecie na zakup gruntów w Mościszkach.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/146/2008
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r., która stanowi zał. nr 17 do niniejszego
protokołu.
O godz. 1830 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1850.
Ad. 4
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz przedstawił informacje o działalności
międzysesyjnej.

Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej Walenty Grzegorz poprosił o wyjaśnienia w sprawie
przekształcenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we
Wschowie.
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Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe powstaną spółki z udziałem gmin o innym charakterze
niŜ podmioty prywatne, które jednak zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej będą
poddawane wszystkim restrykcjom jak osoby prywatne, a gminy będą miały decydujący
wpływ na działanie spółek.
W tej kwestii nie było więcej pytan.
Ad. 5
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Rady zaprosił zebranych na Jarmark Soplicowski organizowany przez
Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne w dniu 29 czerwca 2008 roku w Skansenie Filmowym
„Soplicowo” w Cichowie o godz. 1400. Ponadto Przewodniczący poinformował, Ŝe w dniu 22
czerwca 2008 r. w Śmiglu odbędą się I Wiosenne Zawody w „Boules” prosząc przy tym
zainteresowanych o zgłoszenie druŜyn.
Radny Andrzej Kaczmarek podjął dyskusję na temat działania firmy „Irys”, która niedawno
dokonała podwyŜki cen, a obecnie zmienia zasady odbioru odpadów od mieszkańców.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe sytuacja taka jest konsekwencją tego, iŜ firma „Irys” nie
przygotowała się do selekcji odpadów w wyniku czego musiała ponieść wysokie opłaty za
składowanie śmieci. W kwestii tej wypowiedzieli się równieŜ Burmistrz Miasta i Gminy oraz
sołtysi wsi Lubiń, Rogaczewo i śelazno omawiając takŜe problem wyrzucania odpadów przez
działkowiczów oraz osoby korzystając z nielegalnych pól biwakowych na terenie gminy.
Sołtys wsi Mościszki Stanisław Golak poruszył sprawę naruszania pasa drogowego na
drogach polnych przez rolników, na co Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe sołtysi
apelują do rolników aby nie zaorywać dróg polnych, ale jest to wciąŜ duŜy problem.
Mieszkaniec wsi Lubiń Arkadiusz Michałowicz zwrócił się do Rady Miejskiej w sprawie
zmiany przebiegu drogi gminnej przebiegając koło jego posesji w Lubiniu podkreślając, Ŝe
złoŜone zostało pismo w tej sprawie do Urzędu Miasta i Gminy i do tej pory kwestia ta nie
została załatwiona.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek odpowiedział, Ŝe sprawa ta była
przedmiotem obrad Komisji w dniu .06.2008 r. i odczytał następnie wnioski Komisji
do Burmistrza Miasta i Gminy dotyczące tej kwestii, które stanowi zał. nr 18 do niniejszego
protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Klinowski powiedział, Ŝe wszyscy zainteresowani
powinni dojść do porozumienia we własnym zakresie i skierować konkretny wniosek do Rady
Miejskiej.
Sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak dodała, Ŝe sprawa jest rzeczywiście trudna i zwróciła się
do Burmistrza Miasta i Gminy z prośbą o zorganizowanie jeszcze jednego spotkania
z mieszkańcami Lubinia, a Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Gubański powiedział, Ŝe brał
udział w wizji lokalnej Komisji Gospodarczej w Lubiniu i równieŜ uwaŜa, Ŝe kwestia ta
powinna zostać definitywnie załatwiona na kolejnym spotkaniu zainteresowanych stron.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję podkreślając konieczność zwołania spotkania
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej w Lubiniu z udziałem zainteresowanych stron.
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Sołtys wsi Jerka Jan Lemański poruszył kilka kwestii, m.in. powiedział, Ŝe ma zastrzeŜenia co
do organizacji corocznych zbiórek śmieci przeprowadzanych przez szkoły w ramach akcji
„Sprzątanie świata” poniewaŜ worki z odpadami są zbierane zbyt późno, czasem dopiero po
tygodniu od przeprowadzenia akcji. Ponadto sołtys zauwaŜył, Ŝe niedograna jest takŜe
organizacja zbiórki śmieci ponadgabarytowych oraz wyraził zdziwienie, Ŝe znalazły się
pieniądze na wykonanie innych dróg, a na drogi w Jerce, jak na przykład do Wyrzeki, wciąŜ
nie moŜna wygospodarować środków.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe środki na budowy dróg zdobywane są z budŜetu
Unii Europejskiej poprzez składanie odpowiednich wniosków o dofinansowanie i taki
wniosek dotyczący drogi z Jerki do Śremu został złoŜony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ale pojawiły się pewne opóźnienia w rozstrzygnięciu tego programu .
Ad. 6
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XIX sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1950.

Protokołowała

Przewodniczył

Jolanta Bilska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Referent

/…/ Roman Majorczyk
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