Protokół Nr XL/2010
XL Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 2 sierpnia 2010 roku
w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1000 otworzył XL 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 – lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 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. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
5. Krzysztof Ostrowski
- Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.06.2010 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonej w Krzywiniu stanowiącej
własność Miasta i Gminy Krzywiń,
2) ustanowienia słuŜebności gruntowej w Nowym Dworze,
3) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
Ad. 2
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr IX/20007 Sesji
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.06.2010 r.
Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonej
w Krzywiniu stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń został radnym przesłany przed
sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz oraz Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawili komentarz w sprawie
powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/316/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonej w Krzywiniu stanowiącej
własność Miasta i Gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia słuŜebności gruntowej w Nowym Dworze został
radnym przesłany przed sesją. Ponadto Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił komentarz w sprawie powyŜszego projektu.
O godz. 838 na sesję przybył radny Bolesław Ratajczak. Od tej pory na sali było obecnych
14 radnych.
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Radny Andrzej Klinowski zauwaŜył, Ŝe w uchwale powinien znaleźć się zapis dotyczący
naprawy dróg i chodników uszkodzonych w wyniku prac prowadzonych przez Zakład
Energetyczny Enea.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański odpowiedział,
Ŝe taki zapis moŜna zawrzeć w porozumieniu zawieranym z Eneą.
Radni dyskutowali na temat gwarancji naprawy infrastruktury komunikacyjnej uszkodzonej
w wyniku prac remontowych urządzeń i linii elektroenergetycznych, a zamykając dyskusję
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wolą Rady jest dodanie w uchwale zapisu o takiej treści.
Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński zaproponował, aby w § 1 uchwały dodać zapis
o następującej treści: „pod warunkiem bieŜących napraw wszelkich szkód przez ENEA
Operator Spółka z o.o. powstałych w czasie prowadzenia robót”.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła wniosek o dodaniu w § 1
uchwały zapisu o następującej treści: „pod warunkiem bieŜących napraw wszelkich szkód
przez ENEA Operator Spółka z o.o. powstałych w czasie prowadzenia robót”.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/317/2010
w sprawie ustanowienia słuŜebności gruntowej w Nowym Dworze, która stanowi zał. nr 3
do niniejszego protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 rok. został radnym
przesłany przed sesją. Ponadto komentarz do powyŜszego projektu przedstawiła Skarbnik
Miasta i Gminy Irena Grudzińska.
Rada Miejska, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/318/2010
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 rok, która stanowi zał. nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad. 3
Wolne głosy i wnioski
Burmistrz Miasta i Gminy poinformował Radę Miejską, Ŝe zakończyła się kontrola
Regionalnej Izby Obrachunkowej, której wyniki są pozytywne, co świadczy o bardzo dobrej
pracy Skarbnika Miasta i Gminy Krzywiń, a protokół pokontrolny zostanie odczytany na
kolejnej sesji Rady.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy powiadomił, Ŝe w wyniku zbiórki społecznej dla
powodzian nasza gmina uzbierała 45.000 zł, co stanowi kwotę najwyŜszą w Powiecie
Kościańskim. Ponadto Burmistrz omówił inwestycje planowane na terenie naszej gminy jak
dalsza budowa drogi na Osiedlu Młodych w Krzywiniu, budowa chodników w Rąbiniu,
Czerwonej Wsi, ulicy Ogrodowej w Jerce i w Mościszkach, postawienie progów
ograniczających prędkość w Krzywiniu na ulicy Strzeleckiej i Powst.Lewandowskiego,
objęcie tzw. ”schetynówkami” ulicy Krótkiej w Jerce, drogi w Jurkowie i w Rąbiniu koło
bloku.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego – Koło gminne Krzywiń w sprawie sprawy budowy farm wiatrowych na
terenie naszej gminy oraz odczytania na sesji decyzji Samorządowego Kolegium

2

Odwoławczego dotyczące tej sprawy, którego kopia stanowi zał. nr 5 do niniejszego
protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał apel Rady Gminy i Wójta Gminy Kawęczyn
w sprawie niesienia pomocy poszkodowanym podczas tegorocznych powodzi, które stanowi
zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w naszej gminie nie robi się doŜynek gminnych,
a decyzję o doŜynkach obchodzonych w poszczególnych wioskach podejmują samodzielnie
gminne jednostki pomocnicze, ponadto gmina przekazała juŜ 20.000 zł dla powodzian,
w ramach całego Powiatu Kościańskiego była to kwota 280.000 zł, wraz ze zbiórką społeczną
pomoc finansowa wyniosła ponad 400.000 zł.
Radna Teresa Klupś powiedziała, Ŝe przy wykonywaniu prac kanalizacyjnych na ulicy
Powstańców w Lubiniu zostały zablokowane wyjazdy rolników na pola z tyłu posesji
od strony szkoły.
Radny Andrzej Małecki powiedział, Ŝe na ulicy 3 Maja w Jerce mieszkańcy zgłaszają pękanie
budynków na skutek przejazdów tirów.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Gubański wystąpił z zapytaniem odnośnie przenoszenia
środków w funduszu sołeckim, a Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe na początku
wprowadzania w Ŝycie przepisów o funduszu sołeckim mówiono, Ŝe moŜna przenosić środki
w formie uchwały Rady, ale obecnie Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, Ŝe
nie jest to prawidłowe rozwiązanie.
O godz. 905 sesję opuścił radny Bolesław Ratajczak. Na sali pozostało 13 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Gubański zapytał, dlaczego informacja na temat imprezy
„Na szlakach tradycji”, która obywała się w dniach 24-25.07.2010 r. w Lubiniu, tak późno
dotarła do sołtysów, którzy mieli jeszcze powiadomić Koła Gospodyń Wiejskich
o przygotowaniu produktów do wystawienia.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe gmina nie była organizatorem ani
współorganizatorem tej imprezy, tylko przygotowała słuŜby porządkowe i parkingi,
organizatorem była agencja spoza gminy, a patronował temu m.in. Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego.
Radna Krystyna Moszyńska zapytał czy będzie wysłana odpowiedź na apel Gminy
Kawęczyn.
Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński powiedział, Ŝe apel ten został wysłany do kilkuset
gmin, a odpowiadając na niego moŜna wyjaśnić, komu i w jaki sposób gmina Krzywiń juŜ
pomogła oraz zaznaczyć, Ŝe nie obchodzimy doŜynek gminnych, ale jeśli będzie stać naszych
mieszkańców po Ŝniwach to przyjrzymy się temu raz jeszcze.
Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe na kolejnej sesji przedstawi zdjęcia z pobytu delegacji
naszej gminy w Gorzycach, aby moŜna przekonać się o rozmiarach tragedii, jaka spotkała
tamtejszych mieszkańców.
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O godz. 917 sesję opuścił radny Tadeusz Spurtacz. Na sali pozostało 12 radnych.
Radna Krystyna Moszyńska zauwaŜyła, Ŝe na Osiedlu Młodych w Krzywiniu są trudności
z przejazdem z powodu budowy chodnika i Ŝe wykonawca powinien to naprawić.
Burmistrz Miasta i Gminy stwierdził, Ŝe wykonawca będzie wezwany do naprawy.
Wiceprzewodniczący Andrzej Klinowski poruszył kwestię budynku znajdującego się
w BieŜyniu na posesji naleŜącej do nieŜyjącej juŜ Anny Walczak, który grozi zawaleniem.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański wyjaśnił, Ŝe
kompetencje w sprawie rozebrania lub zabezpieczenia budynku groŜącego zawaleniem naleŜy
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdyŜ wspomniana posesja
w BieŜyniu nie ma ustalonego właściciela z powodu nieuregulowania spraw spadkowych,
Nadzór Budowlany otrzymał listę spadkobierców i teraz Starostwo Powiatowe, jako Ŝe grunt
naleŜy do Skarbu Państwa, powinien skierować sprawę do sądu w celu wyznaczenia kuratora
do uporządkowania spraw spadkowych.
Radny Andrzej Kaczmarek zapytał czy jest odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich
w sprawie budowy chodników w Czerwonej Wsi i w Bielewie oraz dodał, Ŝe naleŜy zgłosić
przestawianie lustra drogowego.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe są czynione określone ruchy w sprawie budowy
chodników w tych miejscowościach.
Radny Antoni Nowak powiedział, Ŝe na ulicy Lewandowskiego w Krzywiniu Zakład
Energetyczny Enea zabrał liczniki, ale nie odciął prądu, a inspektor Referatu Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej Krzysztof Ostrowski wyjaśnił, Ŝe to inwestor musi wystąpić
do Enei o odcięcie energii elektrycznej.
Radny Antoni Nowak zauwaŜył, Ŝe powinno się wystąpić do Policji, aby nie karała rolników
za wyjazd kombajnów i maszyn rolniczych na drogi publiczne.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe w Powiecie Gostyńskim policjanci dostali dyrektywę,
Ŝeby zwrócić szczególną uwagę na pojazdy rolnicze, maszyny i kombajny czy są
odpowiednio oświetlone i mają zabezpieczony ładunek.
Radny Andrzej Małecki dodał, Ŝe kombajny przejeŜdŜające między miejscowościami
powinny mieć rzeczywiście zdjęty zespół Ŝniwny, ale maszyny poruszające się czasem
kilkaset metrów drogą publiczną, jadąc na pole w swojej miejscowości, nie naleŜałoby
traktować tak surowo.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XL sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 928.

Protokołowała
Inspektor
/-/ Agnieszka Szczerbal

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk
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