Protokół nr XVI/2008
XVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 31 stycznia 2008 roku
w świetlicy wiejskiej w Świńcu
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XVI 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. Maria PieroŜyńska
- Projektant
5. Walenty Grzegorz
- Prezes Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Krzywiniu
6. Bogumiła Bąkowska
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
7. Aleksandra Ślotała
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Ewa Napierała
- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Krzywiń
9. GraŜyna Nowaczyk
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w BieŜyniu
10. Izabela Urban
- Kierownik Referatu Organizacyjnego UMiG Krzywiń
11. Jolanta Bilska
- Referent Referatu Organizacyjnego UMiG Krzywiń
12. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
13. Andrzej Dembski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
14. Krzysztof Ostrowski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
15. Jacek Porankiewicz
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
16. Henryk Kolan
- Kierownik Referatu SłuŜb Technicznych UMiG Krzywiń
Lista obecności pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz lista zaproszonych
gości stanową załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20.12.2007 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia za
2007 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok,
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
połoŜonych we wsi Cichowo „Cichowo-Łąki”,
3) zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu naleŜności pienięŜnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
4) wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,
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5) przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń dodatkowego wynagrodzenia
rocznego,
6) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 rok,
7) wyraŜenia opinii o konieczności budowy Głównego Punktu Zasilania na terenie gminy
Krzywiń.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
Ad. 2
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr XV/2007 XV Sesji
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20.12.2007 r.
Ad.3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia Bolesław Ratajczak odczytał
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 r.
W tej kwestii nie było Ŝadnych pytań.
Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok został
radnym przesłany przed sesją. Komentarz w tej sprawie przedstawił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Bolesław Ratajczak.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/100/2008
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok, która stanowi zał. nr 5 do
niniejszego protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów połoŜonych we wsi Cichowo „Cichowo-Łąki” radni otrzymali przed
sesją. Komentarz w tej sprawie przedstawiła projektant planu Maria PieroŜyńska.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w § 15 projektu uchwały ustalić stawkę słuŜącą
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie ustalenia
stawki słuŜącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/101/2008
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
połoŜonych we wsi Cichowo „Cichowo-Łąki”, która stanowi zał. nr 6 do niniejszego
protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu naleŜności
pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa radni
otrzymali przed sesją. Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska przedstawiła komentarz do
powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/102/2008
w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu naleŜności pienięŜnych,
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do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, która stanowi zał. nr 7
do niniejszego protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów
do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie radni otrzymali przed
sesją.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/103/2008
w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, która stanowi zał. nr 8 do niniejszego
protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń
dodatkowego wynagrodzenia rocznego radni otrzymali przed sesją. Ponadto Wiceburmistrz
Miasta i Gminy Jacek Karmiński przedstawił komentarz do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/104/2008
w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, która stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
6) 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 XVI/105/2008
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r., która stanowi zał. nr 10 do niniejszego
protokołu.
7) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o konieczności budowy Głównego Punktu
Zasilania na terenie gminy Krzywiń radni otrzymali przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta
i Gminy przedstawił komentarz do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie, podjęła uchwałę nr XVI/106/2008
w sprawie wyraŜenia opinii o konieczności budowy Głównego Punktu Zasilania na terenie
gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz przedstawił informacje o działalności
międzysesyjnej.
W tej kwestii nie było Ŝadnych pytań.
Ad. 5
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, Ŝe Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne
organizuje spotkanie z posłem RP Wojciechem Ziemniakiem w dniu 13 lutego 2008 r.
w siedzibie KTK w Krzywiniu. Ponadto Przewodniczący odczytał informację o Turnieju
Siatkówki „O Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia”, który odbędzie się
w dniu 23 lutego 2008 r. w Jerce.
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia Andrzej Kaczmarek
odczytał pismo z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej
gospodarstw rolnych (stanowiące zał. nr 12 do niniejszego protokołu) oraz poinformował, Ŝe
kopia pisma zostanie przesłana do sołtysów na terenie gminy.
Przedstawiciel właścicieli działek w Cichowie podziękował Radnym za podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
połoŜonych we wsi Cichowo „Cichowo-Łąki”. Sołtys wsi Cichowo Czesław Kaczmarek
zwrócił się do Rady z prośbą o nadanie nazwy nowego osiedla w tej miejscowości.
Prezes Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krzywiniu Walenty Grzegorz
poruszył sprawę segregacji odpadów na terenie gminy Krzywiń oraz dodał, Ŝe w umowach
zawartych z firmą wywozową „Irys” brak zapisów o segregacji.
Sołtys wsi Jerka Jan Lemański stwierdził, Ŝe w rozmowach prowadzonych z firmą „Irys”
zapisano, Ŝe kaŜda podwyŜka będzie konsultowana z Radą i zapytał czy miało to miejsce
przed ostatnią podwyŜką.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe została wprowadzona przez Urząd
Marszałkowski podwyŜka opłaty za składowanie odpadów na śmietnisku do wysokości 75 zł,
ponadto gmina moŜe podjąć uchwałę o maksymalnej odpłatności za wywóz, u nas jest to
opłata wysokości 10 zł od osoby i dotyczy mieszkańców niemających podpisanych umów
z firmą wywozową.
Sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak wystąpiła z zapytaniem sprawie wysokich opłat za
dokonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Lubiniu.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe nie moŜe obecnie odpowiedzieć, dlaczego opłaty te
wynoszą 200 zł, ale obejmują załoŜenie nowego przyłącza z wykonaniem planu i budową
przykanalików.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XVI sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1900.

Protokołowała

Przewodniczył

Agnieszka Szczerbal

Przewodniczący Rady Miejskiej
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