Protokół nr IV/2010
IV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku
w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1000 otworzył IV Sesję Rady
Miejskiej Krzywinia, po powitaniu radnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Jacek Nowak
- Burmistrz Miasta i Gminy
2. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
3. Honorata Krupka
- Skarbnik Miasta i Gminy
4. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
5. Andrzej Dembski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
Przewodniczący Rady przedstawił przybyłych na sesję pracownika firmy „LPROJEKT” pana
Zbigniewa Rohde oraz pracownika Firmy „SOLAR ENERGY” pana Tadeusza Bułaka, którzy
chcą przedstawić kwestię nieskuteczności działania lamp hybrydowych, zainstalowanych na
terenie gminy Krzywiń.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, Ŝe Radni otrzymali porządek obrad IV Sesji
wraz z materiałami i zaproponował, aby do porządku obrad dodać projekty uchwał:
1) zmiany Uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.11.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia,
2) zmiany Uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia,
3) zmiany Uchwały Nr XX/152/2008 w sprawie przystąpienia gminy Krzywiń
do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna
Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła porządek obrad, który
przedstawia się następująco.
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14.12.2010r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,
2) ustalenia wydatków budŜetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku
budŜetowego,
3) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 r.,
4) zmiany Uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.11.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia,
5) zmiany Uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia,
4) zmiany Uchwały Nr XX/152/2008 w sprawie przystąpienia gminy Krzywiń
do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna
Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.
4. Wolne głosy i wnioski.
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5. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady oddał głos panu Zbigniewowi Rohde oraz panu Tadeuszowi Bułakowi,
którzy omówili kwestię nieskuteczności działania lamp hybrydowych, zainstalowanych na
terenie gminy Krzywiń.
Pan Zbigniew Rohde wyjaśnił, Ŝe jeden z elementów, jakim jest wiatrak w lampie solarnej
typu S600, jest produkcji chińskiej i nie działa tak, jak trzeba, dlatego naleŜy wymienić tę
turbinę na wiatrak produkcji amerykańskiej, a róŜnica między tymi turbinami wynosi ok. 800
zł na jednej sztuce, ogólnie byłaby to kwota 25.600 zł., z czego partycypacja gminy
wyniosłaby ok. 10.000 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Nowak krótko ustosunkował się do powyŜszej informacji
podkreślając, Ŝe tuŜ przed sesją odbył rozmowę z przedstawicielami firmy „LPROJEKT”,
bezpieczeństwo mieszkańców jest oczywiście najwaŜniejsze, ale gmina nie chciałaby
dopłacać, sam Burmistrz nie moŜe podjąć decyzji, liczy się zdanie Rady.
PowyŜsza informacja wywołała dyskusję Radnych, którzy zastanawiali się nad przyczyną
zaistnienia problemu, gdyŜ na etapie przetargu oczywistym było, Ŝe produkt jest bezpieczny i
zgodny z projektem, więc dlaczego teraz jest z tym kłopot i czy firma nie ma w tym swojego
interesu.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe słupy lamp i solary takŜe nie spełniają swojej roli, skoro
na etapie projektowania bierze się pod uwagę jedynie produkty chińskie, to być moŜe są to
oszczędności dotyczące nie tylko wiatraków, ale i innych elementów, zatem aby nie okazało
się za chwilę, Ŝe musimy dopłacać do wymiany innych elementów.
Pan Zbigniew Rohde odpowiedział, Ŝe Radni mogą być spokojni jeśli chodzi o konstrukcję,
jest ona bowiem wykonana z materiałów standardowych i to jest bardzo dobrych, a
zastosowanie turbin produkcji amerykańskiej rozwiąŜe problem z lampami, dają one energię
odnawialną juŜ przy lekkich powiewach, co udowodniły testy przeprowadzane przez firmę.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Gubański zauwaŜył, Ŝe taki wykład powinien mieć
miejsce przed projektem i przed przetargiem, a nie dzisiaj.
Pan Zbigniewowi Rohde odpowiedział, Ŝe nie zostali zaproszeni na taką prelekcję.
Kierownik Maciej Gubański odczytał wyjaśnienia dotyczące dokumentacji instalacji lamp
solarnych.
Kierownik dodał, Ŝe skoro w dokumentacji mamy turbiny chińskie to nie znaczy to, Ŝe nie
moŜemy zastosować wiatraków produkcji amerykańskiej, ale gdyby firma zaproponowała w
projekcie turbiny amerykańskie, to przegrałaby przetarg, gdyŜ w grę wchodzi cena.
Radny Radosław Chmielewski powiedział, Ŝe złoŜenie oferty w przetargu to jedno, kwestia
uczciwości wykonawcy to inna sprawa.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Gubański dodał, Ŝe w czasie podmuchów wiatru wiatraki
kręciły się z duŜą prędkością, a lampy nie świeciły.
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Kierownik Maciej Gubański odpowiedział, Ŝe tak się właśnie dzieje, gdyŜ hamulce są
wadliwe.
O godz. 1040 na sesję przybył Radny Andrzej Kaczmarek. Od tej pory na sali było 12
Radnych.
Przedstawiciel Zbigniew Rohde stwierdził, Ŝe Radni zarzucają firmie nieuczciwość, a
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe to raczej projektant źle zaprojektował uŜycie elementów.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, Ŝe popiera głosy swoich kolegów Radnych
i stwierdziła, Ŝe to przedstawiciele firmy jako specjaliści powinni powiedzieć o takim stanie
rzeczy.
Pan Tadeusz Bułak przedstawiciel wyjaśnił, Ŝe jedynym błędem firmy było zastosowanie się
ściśle do projektu, ale wiązało się to z uzyskaniem przez Gminę środków unijnych, firma chce
rozwiązać problem uczciwie, a nie wyciągać pieniądze, w związku z tym proponuje wymienić
te śmigła w ramach reklamacji, a oprócz tego, aby pokazać róŜnicę zainstalują dwie turbiny
amerykańskie. Przedstawiciel podkreślił, Ŝe w trakcie realizacji projektu firma zastosowała to,
co moŜna było w tamtym momencie, aby nie przepadły środki z Urzędu Marszałkowskiego,
bo rolą firmy nie jest działanie szkodliwe dla Gminy, a uzdrowienie sytuacji, gdyŜ nie
chcemy wystawiać sobie złej wizytówki, dlatego tu jesteśmy.
Kierownik Maciej Gubański potwierdził, Ŝe nie ma nic do zarzucenia firmie „Lprojekt”, ale
realizacja tego projektu wiąŜe się z uzyskaniem środków unijnych i wcześniej dokumentacja
w Urzędzie Marszałkowskim była sprawdzana wybiórczo, a obecnie są duŜe obostrzenia,
trzeba przedstawić pełną dokumentację, w tym przetargową, aby było moŜna coś robić.
Pan Zbigniew Rohde powiedział, Ŝe ktokolwiek inny wygrałby przetarg, zastosowałby turbinę
chińską, problem byłby taki sam i wtedy zwróciłby się i tak do nas, gdyŜ tylko nasza firma
sprowadza turbiny amerykańskie.
Radny Andrzej Kaczmarek zapytał jaka jest gwarancja, Ŝe po dopłacie i wymianie
elementów, lampy hybrydowe będą funkcjonować poprawnie.
Pan Zbigniew Rohde zapewnił, Ŝe to właśnie wadliwość hamulców w turbinach chińskich
powoduje niefunkcjonowanie lamp, a zastosowanie wiatraków amerykańskich problem
rozwiąŜe.
Radna Teresa Klupś zwróciła uwagę na fakt, Ŝe nie było konsultacji w sprawie
umiejscowienia lamp hybrydowych i tak na przykład w Lubiniu na ulicy Zielonej i Stefaniaka
latem nie przejedzie Ŝaden kombajn, a niemoŜliwe okazało się przesunięcie lampy choćby o
pół metra.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Gubański powiedział, Ŝe podobny problem jest w
Łagowie.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe w Łuszkowie mieszkańcy borykali się z takimi
problemami przy budowie kanalizacji sanitarnej i bardzo waŜne jest Ŝeby projekt był
konsultowany z sołtysem, Ŝeby nie był to projekt powstający za biurkiem, lecz Ŝeby
projektant sprawdził teren i skonsultował z mieszkańcami.
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Radny Antoni Nowak zapytał czy wiatraki nadal będą tak głośno działać i czy nie trzeba by
załoŜyć odpowiednich osłon.
Pan Zbigniew Rohde odpowiedział, Ŝe zastosowanie amerykańskich turbin spowoduje, Ŝe
mimo iŜ wiatrak będzie chodził wolniej, zatem ciszej, niestanowiąc zagroŜenia, będzie działał
prawidłowo wytwarzając energię odnawialną, co da sprawne działanie lampy hybrydowej.
Ad. 2
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół III Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 14.12.2010 r.
Ad. 3
1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu
został Radnym przesłany przed sesją. Ponadto Przewodniczący Rady oraz Skarbnik Miasta i
Gminy Honorata Krupka przedstawili komentarz do powyŜszego projektu.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe inwestycje tego typu jak budowa dróg i ścieŜek
rowerowych są współfinansowane i Ŝe jest to opłacalne dla naszej gminy oraz wpływa
zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa i komfort jazdy na terenie gminy.
Radna Krystyna Motławska zauwaŜyła, Ŝe wyprzedza się w ten sposób budŜet, który nie jest
jeszcze uchwalony i dodała, Ŝe budowa ścieŜki rowerowej pomiędzy Krzywiniem a Jerką jest
bardziej zasadna, zwaŜywszy, Ŝe jest to droga bardzo niebezpieczna dla pieszych i
rowerzystów, po drodze jest osiedle, które nie ma bezpośrednio dostępu ani do Jerki ani do
Krzywinia.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe podziela zdanie pani Radnej, ale jest to droga
wojewódzka, nie ma tam nawet planu takiej inwestycji, a musiałaby być współfinansowana
wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Radna Krystyna Motławska odpowiedziała, Ŝe naleŜy to zrobić i rozpocząć procedurę
współfinansowania takiej inwestycji z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe budowa ścieŜki rowerowej Lubiń-BieŜyń-Cichowo to
efekt kilkuletniej pracy, a bardzo słuszna jest uwaga na temat budowy ścieŜki z Krzywinia do
Jerki, podobnie przydałaby się taka ścieŜka z Krzywinia do Czerwonej Wsi lub z Krzywinia
do Lubinia.
O godz. 1110 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak opuścił obrady.
Radny Jan Lemański stwierdził, Ŝe na Komisji Rewizyjnej wniósł takie zastrzeŜenie do
zadania „Romantyczne ścieŜki rowerowe” i awansem dziś zagłosuje, gdyŜ nie ma jeszcze
odpowiedzi na jego zapytania, co do budŜetu na 2011 rok oraz dodał, Ŝe nasza gmina
współfinansuje zadania powiatowe, co jest bardzo słuszne, ale odstają nam zadania
wojewódzkie, przykładem niech będzie sytuacja, kiedy budowano drogę z Jerki do Śremu, to
dzięki interwencji mieszkańców Jerki zrobiono chodnik od sklepu do ulicy Działkowej.
Pan Radny powiedział, Ŝe naleŜy sugerować, Ŝe gmina jest gotowa partycypować w kosztach,
jeŜeli realizacja takich zadań ma poprawić bezpieczeństwo.
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Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe nie moŜna twierdzić, Ŝe brak jest współpracy
z województwem poniewaŜ mamy wiele przykładów takiego współdziałania z Zarządem
Dróg Wojewódzkich jak budowa ronda w Jerce czy chodnika w Bielewie, choć nie wszystkie
pomysły udaje się wprowadzić w Ŝycie, czego przykładem jest lewoskręt na drodze
w Łuszkowie.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w projekcie uchwały w podstawie prawnej zapisać
„art. 220 ust. 1” oraz dopisać przy publikatorze ustawy o finansach publicznych zwrot „ze
zmianami”.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, większością głosów (11 osób głosowało „za”,
1 osoba wstrzymała się od głosu) podjęła uchwałę nr IV/14/2010 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu, która stanowi zał. nr 2 do niniejszego
protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które w roku 2010 nie
wygasają z upływem roku budŜetowego Radni otrzymali przed sesją. Ponadto Skarbnik
Miasta i Gminy Honorata Krupka przedstawiła komentarz do powyŜszego projektu.
Radny Paweł Prałat zapytał dlaczego ten termin jest do czerwca skoro droga w Bielewie jest
rozpoczęta i są problemy z dojazdem na pola.
Kierownik Maciej Gubański wyjaśnił, Ŝe jeŜeli chodzi o inwestycje realizowane z naszego
budŜetu, jak droga w Bielewie to jest podpisany aneks do końca czerwca, a w przypadku
korzystania ze środków unijnych termin rozliczenia, zgodnie z umową podpisaną z Urzędem
Marszałkowskim, jest do dnia 30 czerwca, a do końca maja trzeba zakończyć roboty.
Kierownik Maciej Gubański dodał, Ŝe na drodze w Bielewie pozostał jeszcze do wysypania
kliniec i połoŜenie masy asfaltowej.
Radna Krystyna Motławska zapytała czy jest to technicznie do zrobienia, gdyŜ pani Skarbnik
wyodrębnia środki na subkoncie i czy jest to z budŜetu na 2010 rok.
Skarbnik Miasta i Gminy Honorata Krupka potwierdziła, Ŝe jest to z budŜetu na 2010 rok.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/15/2010
w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem
roku budŜetowego, która stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 r. Radni otrzymali
przed sesją. Ponadto Skarbnik Miasta i Gminy Honorata Krupka przedstawiła komentarz do
powyŜszego projektu.
Przewodniczący Rady zapytał co stanie się ze środkami, które miały wpłynąć na budowę
boiska przy szkole w Krzywiniu.
Skarbnik Miasta i Gminy Honorata Krupka wyjaśniła, Ŝe plac zabaw w Zespole Szkół w
Krzywiniu został wybudowany w ramach programu „Radosna Szkoła, do 15 grudnia
powinien zostać sporządzony protokół kontroli przeprowadzonej przez osobę wyznaczoną
przez Ministerstwo Edukacji, ale ten pan się nie wyrobił, a na telefony od Dyrektora Zespołu
Szkół w Krzywiniu odpowiadał, Ŝe nie zdąŜy przeprowadzić kontroli, w dniu 15 grudnia
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umowa z tą firmą kontrolującą wygasła, a z Kuratorium Oświaty dotarła informacja, iŜ
połowę dotacji, która juŜ wpłynęła do budŜetu, trzeba oddać, a na drugą część dotacji
poczekać. Pani Skarbnik dodała, Ŝe interweniowała w Ministerstwie Edukacji, Ŝe to nie jest
wina szkoły i wszystkie wymogi zostały spełnione, następnie Ministerstwo chciało
potwierdzenia, Ŝe szkoła jest gotowa do kontroli, co teŜ zostało wykonane i obecnie czekamy
na odpowiedź i dlatego nie wprowadzono tych zmian do projektu uchwały.
Radna Teresa Klupś zapytała o jakie grunty chodzi w Lubiniu, a Kierownik Maciej Gubański
odpowiedział, Ŝe jest to działka pana Kobusa znajdująca się koło cmentarza w Bielewie, ale
jest to teren naleŜący administracyjnie do wsi Lubiń.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, Ŝe dochody budŜetowe są umniejszone o dochody
majątkowe w kwocie 89.300 zł z tytułu wpłat tj. uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
i zapytała czy wynika to z konkretnego działania czy jest to błąd. Pani Radna zapytała
równieŜ o przyczynę zmniejszenia dochodów od osób fizycznych i prawnych z tytułu
podatków w kwocie 13.000 zł. Ponadto Radna Krystyna Motławska powiedziała, Ŝe
wycofano zadanie „Budowa Sali spotkań w Wieszkowie” w kwocie 100.000 zł, a w planie na
2011 rok jest zapisany remont świetlicy w Wieszkowie i w Lubiniu.
Radny Andrzej Kaczmarek wyjaśnił, Ŝe w Wieszkowie była szkoła, która została adoptowana
na świetlicę wiejską, a te 100.000 zł zostały wycofane poniewaŜ upadł projekt w ramach
programu „Odnowa wsi”, ale będą one przeznaczone na kapitalny remont dachu, a na
poprzedni cel postaramy się pozyskać środki w ramach innego projektu.
Kierownik Maciej Gubański powiedział, Ŝe wioska była niezadowolona z takiego
rozwiązania, ale wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy byli w Urzędzie Marszałkowskim i tam
kierownik Wydziału Odnowy Obszarów Wiejskich zapewnił, Ŝe będą jeszcze w drugiej
połowie roku środki i wtedy, zgodnie z wolą Rady, będzie moŜna zgłosić projekt budowy sali
w Wieszkowie wraz z projektem budowy placu zabaw. Pan Kierownik dodał, Ŝe odbędzie się
jeszcze spotkanie wójtów i burmistrzów w ramach stowarzyszenia „Wielkopolska Gościnna”
i wtedy będą dzielone pieniądze lub PROF, a tam jest moŜliwość uzyskania środków
w wysokości 250.000 zł na wieś.
Skarbnik Miasta i Gminy Honorata Krupka odpowiadając na kwestie zmniejszenia dochodów
gminnych z tytułu podatków zauwaŜyła, Ŝe nie jest w stanie powiedzieć czy są to umorzenia
czy zaległości czy teŜ jakiś podatnik wyrejestrował środki transportowe.
Radna Krystyna Motławska poprosiła o wyjaśnienie zmniejszenia dochodów budŜetowych
z tytułu podatków na następnej sesji.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/16/2010
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 r., która stanowi zał. nr 4 do niniejszego
protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 29.11.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia
Radni otrzymali przed sesją. Ponadto Przewodniczący Rady przedstawił komentarz do
powyŜszego projektu.
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Rada Miejska, w obecności 12 Radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/17/2010 sprawie
zmiany Uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.11.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia, która stanowi zał. nr 5
do niniejszego protokołu.
Radna Krystyna Motławska zapytała czy uchwały Komisji Rewizyjnej podjęte na ostatnim
posiedzeniu są prawomocne, a Przewodniczący odpowiedział, Ŝe tak, gdyŜ Komisja działała
w składzie czteroosobowym.
Radna Krystyna Motławska zapytała czy jeden głos więcej jest waŜny w tym przypadku, a
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe kwestię pisma w sprawie niewaŜność uchwał Komisji
Rewizyjnej omówi w punkcie wolne głosy i wnioski, natomiast interpelacja pani Radnej
Krystyny Motławskiej została przekazana Burmistrzowi i jest przygotowywana odpowiedź.
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej
Krzywinia Radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 12 Radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/18/2010 sprawie
zmiany Uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia, która stanowi zał. nr
6 do niniejszego protokołu.
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/2008 w sprawie przystąpienia
gminy Krzywiń do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania
Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie. Radni otrzymali przed sesją. Ponadto
Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński przedstawił komentarz do powyŜszego projektu.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, Ŝe skoro mowa jest o Burmistrzu to powinien to być
Jacek Nowak, a więc to pan Jacek Nowak powinien być przedstawicielem w Stowarzyszeniu
„Wielkopolska Gościnna”.
Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński zauwaŜył, Ŝe jest uzgodnione z Burmistrzem Jackiem
Nowakiem, aby przedstawicielem był pan Paweł Buksalewicz, gdyŜ nie ma obowiązku, aby
był to Burmistrz, natomiast we wszystkich działaniach naszą gminę będzie reprezentował
Burmistrz Jacek Nowak.
Radna Joanna Ziętkiewicz zapytała jak ta kwestia wygląda w innych gminach, czy
przedstawicielami są Burmistrzowie.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe przedstawicielami jednej gminy jest zawsze kilka
osób, gdyŜ w działaniach „Wielkopolski Gościnnej” realizowane są róŜne projekty, stąd róŜny
przekrój udziału osób z danej gminy.
Podinspektor Jolanta Bilska dodała, Ŝe przedstawicielami gminy Krzywiń w Stowarzyszeniu
„Wielkopolska Gościnna” byli dotychczas Paweł Buksalewicz, Andrzej Kuźmiński i
Włodzimierz Szajek.
Radny Antoni Nowak powiedział, Ŝe o tej decyzji powinien wypowiedzieć się Burmistrz
Miasta i Gminy Jacek Nowak.
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Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe wraz z Zastępcą Burmistrza zapewnia, iŜ Burmistrz
Jacek Nowak wie o tej sprawie.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, Ŝe naleŜy przełoŜyć tę uchwałę, a Przewodniczący
Rady wyjaśnił, Ŝe podjęcie tej uchwały na obecnej sesji jest niezbędne.
Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński dodał, Ŝe wraz z Przewodniczącym Rady rozmawiali z
Burmistrzem Jackiem Nowakiem, a następnie potwierdzili tę decyzję podczas opracowywania
omawianego projektu uchwały w Biurze Rady w obecności pana Burmistrza.
Podinspektor Jolanta Bilska powiedziała, Ŝe kiedy skończą się projekty prowadzone obecnie
przez „Wielkopolskę Gościnną” będzie moŜna zmienić przedstawiciela, natomiast obecnie
Państwo Radni mogą mieć pewność pełnej aprobaty dla powyŜszego projektu Burmistrza
Miasta i Gminy Jacka Nowaka.
Rada Miejska, w obecności 12 Radnych, większością głosów (8 osób głosowało „za”, 4 osoby
wstrzymały się od głosu) podjęła uchwałę nr IV/19/2010 sprawie zmiany Uchwały Nr
XX/152/2008 w sprawie przystąpienia gminy Krzywiń do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie, która
stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Rady Miejskiej na 2011 rok i dodał, Ŝe Radni
mogą nanosić poprawki.
Skarbnik Miasta i Gminy Honorata Krupka zauwaŜyła, Ŝe w planie pracy Rady na 2011 rok
nie ma zapisu o uchwale budŜetowej, a powinna ona zostać podjęta jak najprędzej, gdyŜ
gmina musi przekazać środki do jednostek podległych.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe Komisje na swoich posiedzeniach przygotowały wnioski
i uwagi do projektu budŜetu na 2011 rok, następnie Burmistrz moŜe je nanieść do projektu
uchwały budŜetowej jako autopoprawki i jeŜeli będzie to wykonane to wtedy zostanie
zwołana sesja.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe Radna Krystyna Motławska wniosła pismo w sprawie
stwierdzenia niewaŜności uchwał Komisji Rewizyjnej, którego kopia stanowi zał. nr 8 do
niniejszego protokołu. Ponadto pan Przewodniczący odczytał opinię Radcy Prawnego, która
stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak powiedział, Ŝe popełnił błąd na
posiedzeniu Komisji licząc swój głos jako podwójny, ale spotkanie trwało długo i było bardzo
nerwowe.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, Ŝe przyjmuje wyjaśnienia pana Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, ale Ŝąda przeprosin ze strony pana Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej i pana Wiceburmistrza, a poza tym prosi o pisemne ustosunkowanie się do swoich
tematów.
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Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński powiedział, Ŝe jeŜeli swoim zachowaniem,
postępowaniem lub tonem głosu, uraził panią Radną to przeprasza za odczucia, ale nie moŜe
przeprosić za część merytoryczną i za to, co zarzuciła pani Radna w pismach, a interpelacja
została zgodnie z prawem przekazana panu Burmistrzowi, który w ciągu 21 dni udzieli
odpowiedzi tj. około 10 stycznia będzie ona gotowa. Zastępca Burmistrza dodał, Ŝe pani
Radczyni wskazała, Ŝe uwaga, iŜ Komisja Rewizyjna tj. pan Przewodniczący, pan Lemański i
pan Chudziak działali w zmowie z Zastępcą Burmistrza, nie pozwalając na wgląd w
dokumenty, jakich oczekiwała pani Radna, ma znamiona pomówienia i zgodnie z art. 212
Kodeksu Karnego kaŜda z tych osób moŜe zgłosić popełnienie przestępstwa, natomiast pan
Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński nie ma zamiaru tego zrobić, choć jest mu przykro, ale
jeŜeli inni Radni czują się pomówieni, Ŝe działali w zmowie, to teŜ mają do tego prawo.
Zastępca Burmistrza podkreślił, Ŝe to co mówił na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej słuŜyło
pilnowaniu porządku, aby opinie kierowane do Burmistrza były wnioskami Komisji , gdyŜ
kaŜdy radny ma prawo zgłaszania interpelacji i pism, ale wtedy odbywało się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej, która jest ciałem statutowym. Ponadto Zastępca Burmistrza dodał, Ŝe
bronił wówczas pana Burmistrza Jacka Nowaka, gdyŜ za nieprawne udostępnianie
dokumentów odpowiada nie ten, kto je uzyskał, ale ten, kto je wydał. Zastępca Burmistrza
poinformował, Ŝe zwrócił się do Wydziału Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego przedstawiając
zdarzenia, które miały miejsce na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i uzyskał tam opinię
potwierdzającą, Ŝe moŜna przekazać ogólne informacje, a nie szczegółowe, zgodnie z
ordynacją podatkową, a ponadto moŜna zorganizować szkolenia dla Radnych, w czym Urząd
będzie pomocny.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński powiedział, Ŝe jeszcze raz przeprasza
za sposób zachowania, którym uraził panią Radną, ale nie za sprawę merytoryczną.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak powiedział, Ŝe równieŜ przeprasza.
Radna Krystyna Motławska odpowiedziała, Ŝe kiedy mówi się o nakładach inwestycyjnych w
2013 roku to planuje się kwotę ponad 700.000 zł, a na Komisji Rewizyjnej była mowa o
kwocie, która przekracza w sumie globalnej równieŜ 700.000 zł, są to bardzo istotne
zagadnienia i rozstrzygając tę sprawę nie moŜna mówić o czyjejś winie tylko trzeba uzasadnić
dlaczego tak jest, aby nie było dalszych dochodzeń w tej kwestii. Pani Radna podkreśliła, Ŝe
na jej pytanie o dokumenty, które chciała zobaczyć jako ekspert, który wie, co trzeba
sprawdzić w dziedzinie podatkowej, aby było dobrze, pan Wiceburmistrz zapytał czy jest to
pytanie pani Motławskiej czy Komisji Rewizyjnej. Pani Radna Krystyna Motławska
zauwaŜyła, Ŝe na posiedzeniu Komisji występowała nie jako pani Motławska, ale jako Radna
wybrana przez mieszkańców Krzywinia, którzy jej zaufali, a na pytanie członka Komisji
Rewizyjnej nie moŜna odpowiadać pytaniem, natomiast pracownik jest zobowiązany udzielić
wyjaśnień i nie moŜna zarządzać głosowania kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za
udzieleniem odpowiedzi pani Motławskiej.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński przeprosił, Ŝe zacytował tylko
nazwisko, a nie odpowiedni tytuł i powiedział, Ŝe prośba o dokumenty nie jest pytaniem, było
to posiedzenie Komisji Rewizyjnej i wszystkie wnioski wychodzące z tego ciała powinny być
wnioskami Komisji, a nie poszczególnego radnego. Pan Zastępca Burmistrza dodał, Ŝe
przychylenie się do wniosku pani Radnej Krystyny Motławskiej o przekazanie dokumentów
spowodowałoby, Ŝe za naruszenie prawa nie odpowiadałyby osoby zajmujące się podatkami
pani śak czy pani Jagodzińska tylko organ Gminy czyli Burmistrz Jacek Nowak, przed czym
Zastępca Burmistrza zawsze będzie ostrzegał i bronił.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak zwrócił się z prośbą do nowych
Radnych, aby brali udział w szkoleniach, gdyŜ sam w wielu uczestniczył i tam zwracano
uwagę, Ŝe nie moŜna udostępniać dokumentów, w kwestii umorzeń podatkowych powyŜej
500 zł jest wywieszona informacja na tablicy ogłoszeń, a wniosek Komisji Rewizyjnej jest
taki, aby otrzymać ogólny katalog umorzeń podatkowych bez danych osobowych.
Członek Komisji Rewizyjnej Jan Lemański powiedział, Ŝe przyszedł do Rady, aby ze swoją
wiedzą i doświadczeniem jak najlepiej pracować na rzecz dobra tej gminy i tak będzie robił, a
nie kierować się Ŝadnymi zmowami. Pan Radny stwierdził, Ŝe jest zaskoczony takim
stwierdzeniem i na ile pozwoli mu stan wiedzy oraz sumienie będzie opierał się w swojej
pracy o opinie pochodzące od społeczeństwa i gremium Rady, która jest współdziałaniem
piętnastu osób na rzecz dobra publicznego, aby po czterech latach inni dostrzegli efekty tej
pracy.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe popiera w całości to stanowisko.
Radna Teresa Klupś dodała, Ŝe naleŜy zostawić stare sprawy, trzeba zacząć od nowa, gdyŜ
nikt nie zwróci umorzonych pieniędzy i nie ma juŜ kogo rozliczać z tych decyzji.
Zastępca Burmistrza powiedział, Ŝe trzeba trzymać się przepisów prawa i prosił Burmistrza
Jacka Nowaka, aby przejrzał poprzednie postępowania umorzeniowe, gdyŜ moŜe się z tym
zapoznać w celu postępowania w przyszłości formalnie zgodnie z prawem.
O godz. 1200 sesję opuścił Radny Andrzej Gubański. Od tej pory na sali było 11 Radnych.
Radna Krystyna Motławska stwierdziła, Ŝe naleŜy dokonać uporządkowania obowiązujących
uchwał i zarządzeń, co jest rolą Radcy Prawnego.
Podinspektor Jolanta Bilska powiedziała, Ŝe na stornie internetowej naszej gminy znajdują się
wszystkie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy oraz uchwały Rady Miejskiej od 2004
roku, a w archiwum zakładowym kategorii „A” moŜna uzyskać dostęp do wszystkich
dokumentów tego rodzaju od 1990 roku.
Radna Krystyna Motławska zauwaŜyła, Ŝe na stronie powinny znajdować się tylko
obowiązujące zarządzenia i uchwały, poniewaŜ są tam równieŜ uchwały w sprawie korekty
budŜetu z lat poprzednich, które juŜ nie obowiązują, tak samo nieobowiązujące obecnie
uchwały dotyczące zmian w składzie organów.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe akty prawne są obowiązujące, chyba Ŝe zostaną uchylone
przez następny akt prawny tego samego rzędu bądź który juŜ wygasł, wszystkie inne są
obowiązujące.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe są sporządzane sprawozdania z realizacji uchwał Rady
Miejskiej kilka razy do roku, aby Radni mogli śledzić losy danej uchwały, natomiast takie
uporządkowanie uchwał i zarządzeń nie jest pracą na pół dnia, trzeba dokonać ogólnej analizy
wszystkich uchwał pod kątem sprawdzenia waŜności jednej uchwały.
Podinspektor Jolanta Bilska powiedziała, Ŝe Urząd nie posiada takich moŜliwości, ani
kadrowych ani teŜ technicznych.
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Radna Krystyna Motławska odpowiedziała, Ŝe na przykład uchwały dotyczące planów
odnowy, wieloletnie plany inwestycyjne nigdzie nie są anulowane i nie wiadomo czy
obowiązują czy teŜ nie jak na przykład plan odnowy Krzywinia.
Kierownik Maciej Gubański odpowiedział, Ŝe w sprawie zmian uchwał dotyczących odnowy
miejscowości to albo dokonuje się zmiany w danym rozdziale, albo ten załącznik otrzymuje
nowe brzmienie.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe musiałby zostać zatrudniony nowy pracownik, który
merytorycznie umiałby dokonywać odpowiedniego uporządkowania uchwał.
Radny Antoni Nowak powiedział, Ŝe Zastępca Burmistrza nie powinien czuć się uraŜony, Ŝe
pan Radny był nieufny w sprawie podjęcia uchwały w punkcie szóstym, ale stara zasada
Pawła Buksalewicza, która był dobra, opierała się na załoŜeniu, Ŝe przed podjęciem decyzji
naleŜy zapytać dwie lub trzy osoby o zdanie. Ponadto pan Radny poruszył kwestię zalewania
obszaru zagajnika akacji na Osiedlu Młodych i dodał, Ŝe naleŜy ten ciek wodny podłączyć do
kratki, gdyŜ powoduje podtopienia okolicznych mieszkańców.
Inspektor Andrzej Dembski odpowiedział, Ŝe ten temat załatwiono doraźnie, ale jest tam rów
wodny i trzeba pomyśleć o wykonaniu kanalizacji deszczowej.
Przewodniczący Rady zapytał na jakie spotkanie zostanie zaproszony Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych, a Zastępca Burmistrza odpowiedział, Ŝe pan Dyrektor Dariusz Korzeniowski
został zaproszony na naradę Sołtysów, która odbędzie się w dniu 30 grudnia br.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe uzyskał informację, Ŝe w razie przekroczenia kwoty
50.000 zł przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg trzeba będzie ogłosić przetarg na
odśnieŜanie całej gminy. Pan Przewodniczący dodał, Ŝe naleŜy się podziękowanie firmie
„Danko” za bieŜące prace w celu odśnieŜenia dróg lokalnych.
Inspektor Andrzej Dembski zauwaŜył, Ŝe w takich miejscowościach jak Łagowo, Cichowo
czy Mościszki nie ma Ŝadnych problemów z odśnieŜaniem dróg, bo sami mieszkańcy
wykonują te prace na bieŜąco, natomiast w innych wioskach jak Czerwona Wieś, Rąbiń,
Rąbinek, Jurkowo czy Łuszkowo trzeba się borykać z licznymi opóźnieniami, gdyŜ gmina
dysponuje jedynie sprzętem z Referatu SłuŜb Technicznych.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, Ŝe w Krzywiniu na rogu Rynku koło byłego kiosku
nikt nie odgarnia śniegu ani nasz pracownik ani mieszkańcy, a ze względu na połoŜenie jest to
zagroŜenie dla wszystkich pieszych.
Inspektor Andrzej Dembski odpowiedział, Ŝe nasz pracownik został obraŜony za to, Ŝe tam
nie sprząta, była interwencja policji i teraz jest wszystko odśnieŜone przez mieszkańców, a w
Czerwonej Wsi nowy chodnik jest odśnieŜany przez mieszkańców, chociaŜ znajduje się przy
terenie naleŜącym do Agencji Własności Rolnej, ci ludzie go porządkują i dbają o niego.
Radna Teresa Klupś powiedziała, Ŝe w Lubiniu odcinek drogi od starego Pegeeru do
Klasztoru jest bardzo śliski i naleŜałoby go posypać.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o przedstawienie opinii w sprawie
dofinansowania z budŜetu Gminy wymiany turbin w lampach hybrydowych.
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Kierownik Maciej Gubański powiedział, Ŝe w Krzywiniu na ulicy Strumykowej i Osiedlu
Młodych zostaną wymienione turbiny w lampach solarnych, a jeŜeli nie wymieni się ich w
pozostałych solarach to wykonawca będzie wymieniał róŜne elementy w ramach gwarancji,
która się wydłuŜy, co narazi tę firmę na koszty, a nas na niezadowolenie mieszkańców.
Zastępca Burmistrza zauwaŜył, Ŝe na wymianę turbin we wszystkich lampach potrzebna jest
zgoda Urzędu Marszałkowskiego.
Radni dyskutowali na temat działania lamp solarnych, a Kierownik Maciej Gubański
podkreślił, Ŝe jest to dopiero tworzący się rynek i projektant oparł się w swoich poczynaniach
na uwagach producenta i firm montujących te lampy, dobrał określone parametry, bo nie miał
powodów, aby im nie ufać.
Radna Krystyna Motławska zapytała kto z ramienia Gminy przyjął ten projekt, kto się pod
nim podpisał, kto wziął bezpośrednią odpowiedzialność za taki stan rzeczy i zdecydował, Ŝe
tak właśnie ma być, gdyŜ projekt był konsultowany i zatwierdzony.
Kierownik Maciej Gubański odpowiedział, Ŝe poza tym, Ŝe projektant pomylił się w
lokalizacji jednej lampy i sam to naprawił w Starostwie Powiatowym i w Wydziale Geodezji
to lampy są postawione prawidłowo, a na ulicy Zielonej w Lubiniu lampa stoi przy samej
granicy posesji, gdyŜ inaczej nie było moŜna.
Radna Krystyna Motławska zauwaŜyła, Ŝe nie były zachowane procedury i nie było
konsultacji z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe chcąc uzyskać dofinansowanie trzeba się czasem
pospieszyć, a pospiech nie jest wskazany, ale konieczny w pozyskaniu pieniędzy unijnych,
tak jak w przypadku projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Łuszkowie, który zawierał
błędy, lecz aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 85 % naleŜało go szybko złoŜyć.
Radna Krystyna Motławska odpowiedziała, Ŝe gdyby były plany inwestycyjne i harmonogram
ich realizacji, to moŜna by działać planowo, a nie jak teraz na zasadzie zapalenia płuc i gdy są
pieniądze to działamy, co jest złe, gdyŜ na lata 2011-2030 mamy zapisaną tylko kwotę
budŜetu na inwestycje.
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe tak działały te programy pozyskiwania środków unijnych, a
ogłoszenie naboru projektów było w bardzo krótkich terminach, a przecieŜ przygotowanie
takiego projektu to określony wymóg czasu.
Kierownik Maciej Gubański powiedział, Ŝe zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym są
dokonywanie sukcesywnie, w miarę potrzeb, na co pani Radna Krystyna Motławska
zauwaŜyła, Ŝe obecnie moŜna pogubić się w tych planach.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe Burmistrz i jego Zastępca panują nad tą tematyką, a
Kierownik Maciej Gubański stwierdził, Ŝe w innych Urzędach o wiele więcej osób zajmuje
się kwestią gospodarki gruntowej i przestrzennej, a w naszym Urzędzie jest to tylko czterech
pracowników, taki sam natłok spraw jest w Referacie Ogólnym w dziale Oświaty, poniewaŜ
zadań nam przybywa, ale nie zwiększa się stan kadry.
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Radna Krystyna Motławska powiedziała, Ŝe współczuje z tego powodu, ale nie moŜe być
wpadek w takich kwestiach i pospiech jest tu wysoce niewskazany.
Kierownik Maciej Gubański wyjaśnił, Ŝe w sprawie załoŜenia lamp hybrydowych trzeba było
dokonać szybko odpowiednich zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, potem w jeden
miesiąc przygotowano projekt i pozyskano pozwolenie na budowę oraz decyzję celu
publicznego, a po złoŜeniu wniosku o dofinansowanie nie moŜna juŜ było niczego zmieniać
ani się z tego wycofać.
Radna Krystyna Motławska zauwaŜyła, Ŝe wiele problemów rozwiązałaby budowa
kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu, ale o tym temacie jest na razie cicho.
Kierownik Maciej Gubański wyjaśnił, Ŝe juŜ dwa lata temu zrobiono wstępną wycenę tego
zadania i stwierdzono, Ŝe koszt budowy oczyszczalni roślinno-stawowej to kwota ok.
4.000.000 zł, dalej wykonanie kanalizacji sanitarnej, wymiana kanalizacji burzowej i sieci
wodociągowej, załoŜenie gazu oraz rozbudowa całej nawierzchni to koszt globalny rzędu
35.000.000 zł, a nasz budŜet inwestycyjny to kwota 1.000.000 zł i Gmina nie ma moŜliwości
kredytowych w tym zakresie.
Radna Krystyna Motławska zapytała czy są juŜ podpisane umowy o uŜytkowanie wiatraka
koźlaka w Krzywiniu.
Kierownik Maciej Gubański odpowiedział, Ŝe jest to inwestycja zakończona, pan Fryderyk
Leciej z Bractwa Rycerskiego uczestniczył w rozmowach na temat uŜytkowania wiatraka,
podczas których Bractwo zobowiązało się do utrzymania budynku i porządku wokół, wtedy
zostanie podpisana umowa zlecenia.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, Ŝe wobec powyŜszego kwestia zagospodarowania
wiatraka w Krzywiniu jest do rozstrzygnięcia w przyszłości w celu uchronienia tego obiektu
przed zniszczeniem.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kwestię przekazania z budŜetu miasta i gminy
Krzywiń kwoty 8.000 zł na wymianę turbin w lampach hybrydowych zainstalowanych na
terenie gminy Krzywiń.
Rada Miejska, w obecności 11 Radnych, jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie
przekazania z budŜetu miasta i gminy Krzywiń kwoty 8.000 zł na wymianę turbin w lampach
hybrydowych zainstalowanych na terenie gminy Krzywiń.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, Ŝe naleŜy wyciągnąć konsekwencje w stosunku do
osób, które zawiniły w stosunku do obecnego stanu rzeczy.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, Ŝe w dniu 9 stycznia 2011 roku Rada
Miejska Młodych Gminy Krzywiń po raz trzeci organizuje Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, koncert odbędzie się o godz. 16.30 w Domu StraŜaka w Krzywiniu, a
Radni, zainteresowani pomocą w zbieraniu pieniędzy przez młodych Radnych, proszeni są o
zgłaszanie się do opiekunki Rady Miejskiej Młodych pani Jolanty Bilskiej.

13

Ad. 8
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
IV sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1305.

Protokołowała
Podinspektor
/-/ Jolanta Bilska

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk
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