Protokół nr XVIII/2008
XVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku
w świetlicy wiejskiej w Jurkowie
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XVIII 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. Paweł Buksalewicz
- Burmistrz Miasta i Gminy
2. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
3. Irena Grudzińska
- Skarbnik Miasta i Gminy
4. Bogumiła Bąkowska
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
5. Aleksandra Ślotała
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Ewa Napierała
- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Krzywiń
7. GraŜyna Kuźmińska
- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
8. GraŜyna Nowaczyk
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w BieŜyniu
9. Dorota Słowińska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce
10. Marek śołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
11. Zofia Marciniak
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu
12. Izabela Urban
- Kierownik Referatu Organizacyjnego 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 i zaproponował, aby w pkt 4 dodać
następujące projekty uchwał:
1) przyjęcia przez Gminę Krzywiń zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie edukacji
publicznej
2) załoŜenia i organizacji oraz nadania aktu załoŜycielskiego Technikum
dla młodzieŜy
3) załoŜenia i organizacji oraz nadania aktu załoŜycielskiego Szkoły Policealnej
dla dorosłych
4) włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu Technikum
dla młodzieŜy oraz Szkoły Policealnej dla dorosłych
5) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
6) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r.
7) zmiany uchwały nr XII/82/2007 z dnia 23 października 2007 roku w sprawie
zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
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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 XVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12.03.2008 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i gminy w 2007 r. oraz z działalności
Burmistrza Miasta i Gminy w 2007 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywinia za wykonanie
budŜetu w 2007 roku,
2) wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
3) zmiany Uchwały Nr III/16/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22.12.2006 r.
w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu i jego
zastępcy,
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Mościszki,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowy Dwór,
6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków i składowisko odpadów
komunalnych,
7) zmiany Uchwały Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.01.2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta i Gminy
Krzywiń,
8) uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Krzywiń,
9) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole Samorządowe
w Krzywiniu,
10) zmieniającej Uchwałę Nr XI/74/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20.09.2007 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego,
11) przyjęcia przez Gminę Krzywiń zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie edukacji
publicznej
12) załoŜenia i organizacji oraz nadania aktu załoŜycielskiego Technikum
dla młodzieŜy
13) załoŜenia i organizacji oraz nadania aktu załoŜycielskiego Szkoły Policealnej
dla dorosłych
14) włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu Technikum
dla młodzieŜy oraz Szkoły Policealnej dla dorosłych
15) zbycia nieruchomości połoŜonej w Zglińcu
16) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
17) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r.
18) zmiany uchwały nr XII/82/2007 z dnia 23 października 2007 roku w sprawie
zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
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Ad. 2
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół nr XVII/2007
XVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12.03.2008 r.
Ad. 3
Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i gminy za rok 2007 oraz z działalności
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2007 zostały radnym przesłane przed sesją.
Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska przedstawiła Uchwałę Nr SO-10/6/S/Ln/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyraŜenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy Krzywiń
za 2005 rok, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
W tej kwestii nie było Ŝadnych pytań.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania
budŜetu miasta i gminy za rok 2007 oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
i Gminy Krzywiń za rok 2007, które stanowią załącznik nr6 i 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Krzywinia za wykonanie budŜetu w 2007 roku został radnym przesłany przed sesją.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z wykonania
budŜetu za 2005 rok, stanowiący zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Ponadto Rada Miejska wysłuchała Uchwały Nr SO-10/7/A/2008/Ln Skład Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2008 r. q sprawie wyraŜenia
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budŜetu za 2007 rok, która stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Olgierd Kaźmierowski oraz
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek przedstawili pozytywne opinie
Komisji w sprawie wykonania budŜetu miasta i gminy za 2007 rok, które stanowią załączniki
nr 10 i 11 do niniejszego protokołu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/117/2008
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywinia za wykonanie
budŜetu w 2007 roku, która stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski radni otrzymali przed sesją. Komentarz w tej sprawie przedstawił Burmistrz
Miasta i Gminy.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/118/2008
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, która stanowi zał.
nr 13 do niniejszego protokołu.
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3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2006 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 22.12.2006 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu
i jego zastępcy radni otrzymali przed sesją. Komentarz w tej sprawie przedstawił Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/119/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22.12.2006 r.
w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu i jego zastępcy,
która stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi
Mościszki radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz do powyŜszego projektu
przedstawił Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Krzysztof
Ostrowski. Ponadto Przewodniczący Rady zaproponował, aby w paragrafie 2 dodać na końcu
zdania następujący zapis „działki nr geod. 114, 115, 116, 117”.
Sołtys wsi Mościszki Stanisław Golak zapytał czy dalsze działki będą objęte w przyszłości
miejscowym planem zagospodarowania.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe plan jest wywoływany na wniosek mieszkańców, a
Burmistrz ocenia czy moŜna stawiać budynki mieszkalne biorąc pod uwagę wiele warunków
przestrzennych jak dostęp do linii elektrycznych, wody czy dróg dojazdowych.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/120/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Mościszki, która stanowi
zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowy
Dwór radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/121/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowy Dwór, która
stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków i składowisko
odpadów komunalnych radni otrzymali przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy
przedstawił komentarz do powyŜszego projektu. Ponadto komentarz do powyŜszego projektu
przedstawił Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Krzysztof
Ostrowski.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, większością głosów (14 osób głosowało „za”,
1 osoba wstrzymała się od głosu) podjęła uchwałę nr XVIII/122/2008 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu infrastruktury technicznej –
oczyszczalnia ścieków i składowisko odpadów komunalnych, która stanowi zał. nr 17 do
niniejszego protokołu.
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7) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta
i Gminy Krzywiń radni otrzymali przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił
komentarz do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/123/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.01.2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń,
która stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
8) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Krzywiń
radni otrzymali przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił komentarz
do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/124/2008
w sprawie uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Krzywiń, która stanowi
zał. nr 19 do niniejszego protokołu.
9) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne
Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/125/2008
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole Samorządowe
w Krzywiniu, która stanowi zał. nr 20 do niniejszego protokołu.
10) Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XI/74/2007 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 20.09.2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu
udzielenia poręczenia wekslowego radni otrzymali przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta
i Gminy przedstawił komentarz do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/126/2008
w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XI/74/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20.09.2007
r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego, która stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu.
11) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Krzywiń zadania Powiatu
Kościańskiego w zakresie edukacji publicznej radni otrzymali przed sesją. Ponadto Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu GraŜyna Kuźmińska przedstawiła
komentarz do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/127/2008
w sprawie przyjęcia przez Gminę Krzywiń zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie
edukacji publicznej, która stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu.
12) Projekt uchwały w sprawie załoŜenia i organizacji oraz nadania aktu załoŜycielskiego
Technikum dla młodzieŜy radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/128/2008
w sprawie załoŜenia i organizacji oraz nadania aktu załoŜycielskiego Technikum
dla młodzieŜy, która stanowi zał. nr 23 do niniejszego protokołu.
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13) Projekt uchwały w sprawie załoŜenia i organizacji oraz nadania aktu załoŜycielskiego
Szkoły Policealnej dla dorosłych radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/129/2008
w sprawie załoŜenia i organizacji oraz nadania aktu załoŜycielskiego Szkoły Policealnej
dla dorosłych, która stanowi zał. nr 24 do niniejszego protokołu.
14) Projekt uchwały w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzywiniu Technikum dla młodzieŜy oraz Szkoły Policealnej dla dorosłych radni otrzymali
przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/130/2008
w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu Technikum
dla młodzieŜy oraz Szkoły Policealnej dla dorosłych, która stanowi zał. nr 25 do niniejszego
protokołu.
15) Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w Zglińcu radni otrzymali
przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił komentarz do powyŜszego
projektu.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Klinowski zapytał czy w przyszłości będą dodatkowe
miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzywiniu.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jeŜeli środki finansowe i warunki lokalowe na to
tylko pozwolą to będą czynione starania w celu zwiększenia liczby pensjonariuszy.
Radna Krystyna Moszyńska zapytała czy będą mogły odbywać się w Zglińcu wyjazdowe
posiedzenia Klubu Seniora z Krzywinia.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe oczywiście nadal takie spotkania będą mogły mieć
miejsce z udziałem osób niepełnosprawnych w celu integracji środowiska lokalnego.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/131/2008
w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w Zglińcu, która stanowi zał. nr 26 do niniejszego
protokołu.
16) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu radni otrzymali przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił
komentarz do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/132/2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, która stanowi
zał. nr 27 do niniejszego protokołu.
17) 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.
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Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/133/2008
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r., która stanowi zał. nr 28 do niniejszego
protokołu.

18) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2007 z dnia 23 października 2007
roku w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
radni otrzymali przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił komentarz
do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/134/2008
w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2007 z dnia 23 października 2007 roku w sprawie
zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, która stanowi
zał. nr 29 do niniejszego protokołu.
O godz. 1830 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1850.
Ad. 5
Informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej Krzywinia radni otrzymali przed sesją
(zał. nr 30 do niniejszego protokołu).
W tej kwestii nie było Ŝadnych pytań.
Ad. 6
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz przedstawił informacje o działalności
międzysesyjnej.
W tej kwestii nie było Ŝadnych pytań.
Ad. 7
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek przedstawił sprawozdanie
z działalności Komisji w 2007 r. oraz plan pracy na 2008 r., które stanowią zał. nr 31 i 32
do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Olgierd
Kaźmierowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2007 r. oraz plan pracy na
2008 r., które stanowią zał. nr 33 i 34 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał informację przygotowaną przez radcę prawnego Irenę
Wachowiak-Szudra dotyczącą postępowania sądowego w sprawie Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Krzywiniu, która stanowi zał. nr 35 do niniejszego protokołu.
Sołtys wsi Jerka Jan Lemański zaprosił zebranych na spotkanie plenerowe Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Koło Gminne Krzywiń, które odbędzie się w dniu
03.05.2008 r. w Rąbiniu.
Sołtys wsi Mościszki Stanisław Golak powiedział, Ŝe na drodze Mościszki-Dalewo oraz
Mościszki-Zbęchy przy jeziorze brak jest barier na mostkach.
Sołtys wsi Rąbiń Iwona Malak poruszyła sprawę odzyskania pomnika pelikana w Rąbiniu
oraz dodała, Ŝe brak jest barierek na Rowie Wyskoć przy drodze do Łuszkowa.
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Sołtys wsi Cichowo Czesław Kaczmarek przedstawił uwagi na temat wzorów ogłoszeń
otrzymanych z Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w ramach działania Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego dotyczących zapoznawania ludności z róŜnego rodzaju
zagroŜeniami oraz dodał, Ŝe nie ma ogłoszeń dotyczących wyłączeń prądu, a powinna być
osoba odpowiedzialna za sprawdzanie takich danych.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński wyjaśnił, Ŝe instrukcje dotyczące
działania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urząd zgodnie z prawem otrzymuje
odgórnie, a przesłane wzory ogłoszeń są ułatwieniem dla gminnych jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Jerka Jan Lemański dodał, Ŝe ogłoszenia dotyczące wyłączeń prądu zamieszczane
są w Gazecie Kościańskiej oraz poprosił o wyjaśnienie kwestii otrzymanych z Urzędu Miasta
i Gminy rejestrów zabytków.
Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Krzysztof Ostrowski
odpowiedział, Ŝe rejestry takie wpłynęły od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
i zostały przekazane do sołectw, aby rozpropagować te informacje wśród mieszkańców.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XVIII sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1950.

Protokołowała

Przewodniczył

Agnieszka Szczerbal

Przewodniczący Rady Miejskiej

Inspektor

/…/ Roman Majorczyk
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