Protokół nr XX/2008
XX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 20 sierpnia 2008 roku
w świetlicy wiejskiej w śelaźnie
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XX Sesję Rady
Miejskiej Krzywinia, po powitaniu radnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 12 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. major mgr Sławomir Świątek - Zastępca Komendanta Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Lesznie
3. Jan Grygier
4. Jan Wojciechowski
- Wiceprezydent Miasta Leszna – pełnomocnik ds. realizacji
projektu MZO Leszno
5. Magdalena Mikołajczyk - Główna Księgowa MZO Leszno
6. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
7. Irena Grudzińska
- Skarbnik Miasta i Gminy
8. Ewa Napierała
- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Krzywiń
9. Marek śołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
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 i zaproponował, aby punkt drugi o brzmieniu
„Wręczenie Aktu Mianowania na I stopień oficerski” został przesunięty po punkcie
dotyczącym przyjęcia protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13.06.2008 r.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku obrad
zaproponowane przez Przewodniczącego Rady. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13.06.2008 r.
3. Wręczenie Aktu Mianowania na I stopień oficerski.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr XIX/145/2008 z dnia 13.06.2008 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego,
2) wyraŜenia zgody na zabezpieczenie podwyŜszonego zobowiązania kredytowego
udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie
sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach
w Spółce,
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3) zaciągnięcia zobowiązań finansowych,
4) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r.,
5) wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,
6) przystąpienia gminy Krzywin do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna
Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie,
7) wyboru przedstawiciela Gminy Krzywiń do reprezentowania w Międzygminnym
Związku Turystycznym „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie,
8) zbycia nieruchomości połoŜonej w Łuszkowie,
9) uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywiń”,
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu usług turystyczno-rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego połoŜonego w obrębie wsi Świniec.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
Ad. 2
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół nr XIX/2008
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13.06.2008 r.
O godz. 1050 na sesję przybyła radna Teresa Klupś. Od tej chwili na sali obrad było
13 radnych.
Ad.3
Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie major mgr Sławomir
Świątek dokonał wręczenia Panu Janowi Grygierowi Aktu Mianowania na I stopień oficerski
dla Pana Wojciecha Grygiera.
Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr XIX/145/2008
z dnia 13.06.2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia
poręczenia wekslowego został radnym przesłany przed sesją.
Komentarz w tej sprawie przedstawili Wiceprezydent Miasta Leszna – pełnomocnik ds.
realizacji projektu MZO Leszno Jan Wojciechowski oraz Główna Księgowa Magdalena
Mikołajczyk.
Radna Krystyna Moszyńska zapytała jaka jest gwarancja, Ŝe gmina Krzywin nie będzie juŜ
dopłacać z tytułu uczestnictwa w projektach Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie
i czy w kwocie, którą przekazujemy mieści się koszt rekultywacji składowiska odpadów
w Czerwonej Wsi.
Wiceprezydent Miasta Leszna Jan Wojciechowski odpowiedział, Ŝe nie groŜą nam Ŝadne
dodatkowe dopłaty, a Komisja Europejska nie powinna wprowadzać Ŝadnych zmian
do podjętych juŜ ustaleń w latach 2008-2010. Ponadto Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe w Ŝadnym
z trzech projektów Miejskiego Zakładu Oczyszczania nie mieści się rekultywacja składowiska
odpadów w Czerwonej Wsi poniewaŜ pierwszy projekt to wykup przez gminy udziałów
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w spółce pod nazwą MZO, a drugi projekt skupia się na zamknięciu i rekultywacji składowisk
natomiast tutaj kluczem do rozliczenia wpłat gmin jest liczba mieszkańców.
Przewodniczący Rady wystąpił z zapytaniem w sprawie wpływu podziału projektu na koszty
jego realizacji, a Główna Księgowa Magdalena Mikołajczyk odpowiedziała, Ŝe w wyniku
podziału projektu zaoszczędzono ok. 1.500.000 euro.
Rada Miejska dyskutowała na temat skutków odrzucenia projektów uchwał w sprawie zmiany
zwiększenia udziałów w MZO Leszno, a Wiceprezydent Miasta Leszna wyjaśnił, Ŝe byłoby to
przekreślenie realizacji tego projektu, a dotychczasowe działania zostałyby sfinansowane
ze środków członkowskich i dotacji Komisji Europejskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe brak dalszej realizacji naszego udziału w tym projekcie
byłby początkiem ogromnych problemów Gminy ze składowaniem odpadów i juŜ teraz trzeba
pomyśleć o zmianie uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości poprzez dodanie
zapisu o sposobie segregacji odpadów na naszym terenie.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/147/2008
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr XIX/145/2008 z dnia 13.06.2008 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,
która stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
O godz. 1120 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1140.
2) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie podwyŜszonego
zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w
Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez
ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach
w Spółce 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 XX/148/2008
w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie podwyŜszonego zobowiązania kredytowego
udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu
rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w Spółce, która stanowi zał. nr 6
do niniejszego protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych radni otrzymali przed
sesją.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/149/2008
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w
poszczególnych okresach roku szkolnego, 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 Irena
Grudzińska.
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Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/150/2008
sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 r., która stanowi zał. nr 8
do niniejszego protokołu.
5) 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 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/151/2008
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 9 do niniejszego
protokołu.
6) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Krzywin do Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie
radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawił Burmistrz Miasta i
Gminy. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie, podjęła uchwałę nr XX/152/2008
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/181/2000 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.02.2000 r.
w sprawie przystąpienia gminy Krzywin do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie, która stanowi zał.
nr 10 do niniejszego protokołu.
7) Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krzywiń do reprezentowania
w Międzygminnym Związku Turystycznym „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie radni
otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/153/2008
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krzywiń do reprezentowania w Międzygminnym
Związku Turystycznym „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie, która stanowi zał. nr 11
do niniejszego protokołu.
8) Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w Łuszkowie radni otrzymali
przed sesją. Ponadto komentarz do powyŜszego projektu przedstawili Burmistrz Miasta
i Gminy oraz Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej
Gubański.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/154/2008
w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w Łuszkowie, która stanowi zał. nr 12
do niniejszego protokołu.
9) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywiń”, 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 XX/155/2008
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywiń”, która stanowi zał. nr 13
do niniejszego protokołu.
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10) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyczno-rekreacyjnych w obrębie wsi
Cichowo radni otrzymali przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił
komentarz do powyŜszego projektu.
Sołtys wsi Cichowo Czesław Kaczmarek wystąpił z zapytaniem czy przyjęcie takiego planu
nie spowoduje zamknięcie dostępu do jeziora oraz czy jest to plan robiony do konkretnej
inwestycji. Ponadto pan sołtys zapytał czy mieszkańcy mogą uczestniczyć w takim planie
i nanosić swoje uwagi.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe przyjęcie samego planu jest tym etapem, na którym
decyduje się o takich sprawach, a Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe właścicielem jeziora
i okolicy jest Agencja Własności Rolnej i ewentualny inwestor miałby ogromne trudności
z załatwieniem zgody na wydzielenie prywatnej plaŜy i kąpieliska.
Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Krzysztof Ostrowski wyjaśnił
ponadto, Ŝe na etapie debaty publicznej kaŜdy mieszkaniec ma prawo do wniesienia uwag
do planu, ale praktycznie zainteresowanie jest wtedy niewielkie.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/156/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu usług turystyczno-rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo, która
stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
11) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego połoŜonego
w obrębie wsi Świniec radni otrzymali przed sesją. Ponadto Inspektor Referatu
ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Krzysztof Ostrowski przedstawił komentarz |
do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/157/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego połoŜonego w obrębie wsi
Świniec, która stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz przedstawił informacje o działalności
międzysesyjnej.
W tej kwestii nie było pytań.
Ad. 5
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek omówił artykuł prasowy
dotyczący ostrzeŜenia rolników przed pochopnym zawieraniem umów z elektrowniami
wiatrowymi, a sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek dodała, Ŝe była obecna przy
podpisywaniu umów takiego rodzaju przez rolników z śelazna i Bielewa, którzy są
zadowoleni z zapisów umów.
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Sołtys wsi Łuszkowo Mieczysław Górny wyraził podziękowanie dla Burmistrza Miasta
i Gminy Krzywiń oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krzywiniu Aleksandry Ślotały za pomoc udzielonej znajdującej się w potrzebie rodzinie z
Łuszkowa.
Radny Antoni Nowak powiedział, Ŝe przy wykonywaniu prac przekopano rów
i zanieczyszczono staw Pana Hofmana w Krzywiniu i naleŜy dokonać kontroli
przeprowadzonych robót.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek dodała, Ŝe w śelaźnie do jeziora wpływają
zanieczyszczenia z działek i naleŜy dokonać kontroli tego procederu, bo sprawa powinna
zainteresować się Ochrona Środowiska.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek odpowiedział, Ŝe Komisja moŜe
odbyć wizję lokalną tych działek i sprawdzić stan faktyczny, a Burmistrz Miasta
i Gminy powiedział, Ŝe pracownicy Urzędu Miasta i Gminy nie mają uprawnień kontrolnych
w tym zakresie i takie naruszenia praw moŜna zgłaszać do odpowiednich słuŜb, które nie
zawsze reagują na podobne apele.
Sołtys wsi Nowy Dwór Wanda Banaszak zapytała czy w związku z przydzieleniem
dodatkowych środków na świetlicę wiejską w Nowym Dworze będzie moŜna wykorzystać te
pieniądze jeszcze w tym roku.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe na ten cel przeznaczono z budŜetu gminnego 13.000 zł
z przeznaczeniem do wykorzystania w bieŜącym roku kalendarzowym.
Sołtys wsi Rąbiń Iwona Banaszak powiedziała, Ŝe trzy lata temu podczas remontu świetlicy
wiejskiej w Rąbiniu dokonano wymiany drzwi wejściowych, ale są one wadliwie osadzone
i zgłoszono w tej sprawie reklamację, jednak bezskutecznie.
Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Andrzej Dembski odpowiedział,
Ŝe pisma w tej kwestii były juŜ wysyłane, obecnie trzeba będzie oddać sprawę do sądu,
a drzwi doprowadzić do stanu uŜyteczności na koszt wykonawcy.
Sołtys wsi Cichowo Czesław Kaczmarek powiedział, Ŝe na ulicy Zaścianek w Cichowie
zawory linii wodociągowej umiejscowiono na skrzyŜowaniu dróg na skutek czego są one
ciągle rozjeŜdŜane. Pan sołtys zapytał ponadto jak wygląda sprawa umów o wywóz odpadów
zawieranych z działkowiczami, którzy zaśmiecają parking kolo lasu oraz poprosił
o wyjaśnienia kwestii finansowania naszego udziału w grupie „Wielkopolska Gościnna”.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe zawory zwykle są prowadzone częścią drogi, ale
muszą być odpowiednio zabezpieczone i naleŜy to sprawdzić. Burmistrz wyjaśnił równieŜ, Ŝe
w Cichowie beczki na odpady zostały zabrane poniewaŜ korzystali z nich mieszkańcy działek
oraz miejscowe restauracje, dlatego teŜ trwa kontrola odprowadzania śmieci przez te
podmioty gospodarcze i wciąŜ trwa proces podpisywania umów z działkowiczami. Burmistrz
Miasta i Gminy przedstawił krótką informację na temat działalności „Wielkopolski
Gościnnej„ i zaprosił chętnych do wzięcia udziału w społecznych konsultacjach tego
stowarzyszenia.
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Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu GraŜyna Kuźmińska powiadomiła
zebranych, Ŝe nie zostaną otwarte technikum i szkoła policealna kształcące w zawodzie
informatyka z powodu braku wystarczającej liczby chętnych. Dyrektor GraŜyna Kuźmińska
przedstawiła informację dotyczącą projektów wymiany młodzieŜy licealnej z Krzywinia
z rówieśnikami z Rumunii, Turcji i Włoch.
Radna Teresa Klupś powiedziała, Ŝe jest niedroŜny przepływ kanalizacji sanitarnej w Lubiniu
na ulicy Stefaniaka, a sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak dodała, Ŝe naleŜy utwardzić drogę
do posesji p.Szymaniak w Lubiniu.
Przewodniczący Rady odczytał zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządowców,
które stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu, oraz przedstawił informację
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział
w Lesznie o realizacji wniosków dotyczących konserwacji cieków melioracji podstawowych,
która stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XX sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1330.

Protokołowała

Przewodniczył

Agnieszka Szczerbal

Przewodniczący Rady Miejskiej

Inspektor

/…/ Roman Majorczyk
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