Protokół Nr XLI/2010
XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 8 września 2010 roku
w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XLI 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. Iwona Bereszyńska
- Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego
2. Tadeusz Janiak
- Radny Powiatu Kościańskiego
3. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
4. Irena Grudzińska
- Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń
5. Zofia Marciniak
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
6. Aleksandra Ślotała
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu
7. Bogumiła Bąkowska
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
8. GraŜyna Kuźmińska
- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
9. Anna Szułczyńska
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego Krzywiń
10. Marek śołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
11. Jolanta Bilska
- Podinspektor Referatu Organizacyjnego
12. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
13. Andrzej Dembski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
14. Krzysztof Ostrowski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
15. Jacek Porankiewicz
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
16. Henryk Kolan
- Kierownik Referatu SłuŜb Technicznych
17. Mirosław Motała
- Kierownik Komisariatu Policji w Krzywiniu
18. Ferdynand StęŜycki
- Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej
19. Mateusz Zieliński
- Radny Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
Lista zaproszonych gości oraz lista obecności pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Krzywiniu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowią załączniki nr 3 i 4
do niniejszego protokołu.
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) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywiń”,
2) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności
mających charakter cywilnoprawny,
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.
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Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywiń” został
radnym przesłany przed sesją. Ponadto Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił komentarz w sprawie powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/319/2010
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywiń”, która stanowi zał. nr 5
do niniejszego protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia słuŜebności gruntowej w Nowym Dworze został
radnym przesłany przed sesją. Ponadto Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska
przedstawiła komentarz w sprawie powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/320/2010
w sprawie ustanowienia słuŜebności gruntowej w Nowym Dworze, która stanowi zał. nr 6
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 15 radnych, większością głosów (14 osób głosowało „za”,
1 osoba wstrzymała się od głosu) podjęła uchwałę nr XLI/321/2010 w sprawie zmiany
budŜetu miasta i gminy na 2010 rok, która stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 3
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, Ŝe Stowarzyszenie Sołtysów organizuje
w dniu 26.09.2010 r. wyjazd na wystawę sprzętu rolniczego „AGRO SHOW Bednary”.
Sołtys wsi Jerka Jan Lemański dodał, Ŝe jest to wyjazd organizowany po raz czwarty, gdyŜ
jest to bardzo duŜa wystawa z ciekawymi eksponatami i interesującymi pokazami działania
sprzętu rolniczego.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek zapytała, jakie jest ogólne zadłuŜenie gminy
Krzywiń oraz dodała, Ŝe w ramach fundusz sołeckiego wsi śelazno 3.500 zł zostało
przeznaczone na energię elektryczną, a zuŜycie kształtuje się na poziomie 906 zł i co zrobić z
tą róŜnicą.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Irena Grudzińska wyjaśniła, Ŝe zadłuŜenie gminy to
obecnie kwota ok. 1.500.000 zł, ale podjęta uchwała i podpisana umowa w sprawie
zaciągnięcia kredytu to zwiększenie zadłuŜenia o kwotę 1.200.000 zł przeznaczonej na
finalizację kanalizacji sanitarnej w Lubiniu. W sprawie funduszu sołeckiego pani Skarbnik
powiedziała, Ŝe nie ma moŜliwości dokonywania przesunięć pomiędzy zadaniami, a cięŜko
jest zaplanować wydatki na energię elektryczną, natomiast przekroczenie budŜetu to
naruszenie dyscypliny budŜetowej, za co odpowiadają Burmistrz i Skarbnik.
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Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek zapytała czy tych pieniędzy nie moŜna przekazać
na oświetlenie uliczne wsi, bo lampy wyłączają się o godz. 24.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Irena Grudzińska odpowiedziała, Ŝe wydatki określone na
energię elektryczną przeznaczone są na opłacenie rachunku za prąd zuŜywany na salach
wiejskich i nie moŜna ich przekazać na oświetlenie uliczne, na które w naszej gminie wydaje
się ponad 500.000 zł rocznie.
Radna Krystyna Moszyńska powiedziała, Ŝe naleŜy wcześniej dokonywać włączenia świateł
ulicznych i poruszyła sprawę niebezpiecznej szybkości motocykli jeŜdŜących po Krzywiniu.
Kierownik Komisariatu Policji w Krzywiniu Mirosław Motała odpowiedział, Ŝe w Krzywiniu
nie ma urządzenia do pomiaru szybkości, którego koszt to ok. 6.000 do 8.000 zł, dysponują
nim patrole z Kościana, ale mają one ograniczone moŜliwości. Kierownik Komisariatu dodał,
Ŝe ruch na drodze K5 jest koordynowany przez Wojewódzką Komendę Policji i dlatego
w gminach, przez które ta droga przebiega, jak Kościan i Czempiń częściej moŜna spotkać
patrole policyjne. Pan Kierownik zauwaŜył, Ŝe Rada Miejska Krzywinia wspierała juŜ
w latach poprzednich działania Policji, jak choćby dodatkowe dyŜury policjantów
w Cichowie, więc i teraz Rada moŜe pomóc przy zakupie urządzenia do pomiaru prędkości
dla Komisariatu Policji w Krzywiniu.
Radna Krystyna Moszyńska poparła ten wniosek.
Sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak powiedziała, Ŝe na ostatnim spotkaniu sołtysów
z Burmistrzem była mowa o niemoŜliwości przesunięcia środków w funduszu sołeckim,
a Burmistrz stwierdził, Ŝe zwróci się z zapytaniem o taką moŜliwość.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński odpowiedział, Ŝe będzie to sprawdzone
i sołtysi zostaną poinformowani.
Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ferdynand StęŜycki zapytał czy jest moŜliwość
legitymowania młodzieŜy, która w późnych godzinach wieczornych przebywa na placach
zabaw, a rano okazuje się, Ŝe są zdemolowane i zniszczone jak na przykład było w Bielewie.
Kierownik Komisariatu Policji w Krzywiniu Mirosław Motała odpowiedział, Ŝe policjanci
mogą legitymować osoby przebywające w miejscu publicznym, natomiast patrole policyjne są
kierowane przede wszystkim w miejsca, gdzie są częste włamania i kradzieŜe, lecz w naszej
gminie jeden patrol musi obsłuŜyć 23 sołectwa.
Mieszkanka śelazna Iwona Brycka zapytała czy ogłoszenia o wszczęciu postępowania, które
ukazały się w trzech miejscowościach to nowe postępowanie czy teŜ uzupełnienie decyzji
środowiskowej, czy akta sprawy z Samorządowego Kolegium Odwoławczego wróciły juŜ do
Urzędu, czy firma Finadvice uzupełniła decyzję środowiskową i o jakie dokumenty.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, Ŝe ogłoszenie ukazało się w trzech miejscowościach
zgodnie z zaleceniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło decyzję
środowiskową i zaleciło wszczęcie postępowania, natomiast firma nie wycofała wniosku ani
go teŜ nie zmieniła, pierwszy wniosek traktowany jest jako wniosek do wszczęcia
postępowania, a uzupełnienie dokumentacji ponoć wpłynęło dziś do Urzędu i musi być
zweryfikowane, natomiast akta sprawy, w związku z zaskarŜeniem decyzji SKO do
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Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w części znajdują się w sądzie, a część wpłynęła
do Urzędu i jest do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Sołtys Jan Lemański powiedział, Ŝe Stowarzyszenie Sołtysów miało spotkanie w sprawie
wiatraków i zwróciło się z wnioskiem o odczytanie na sesji decyzji Samorządowego
Kolegium Odwoławczego i obecnie sołtysi czekają, aby ją usłyszeć.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe jest to kilkustronicowy dokument, który znajduje się
w Urzędzie i po ogłoszeniu przerwy zostanie odczytany.
Sołtys Jan Lemański zauwaŜył, Ŝe jest to zlekcewaŜenie pisma Stowarzyszenia Sołtysów,
którzy chcą znać sentencję orzeczenia SKO.
O godz. 1745 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1805.
Zastępca Burmistrza odczytał orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
i przedstawił komentarz w tej sprawie.
Sołtys Jan Lemański dodał, Ŝe na następnej sesji Sołtysi powinni być powiadomieni, co się
dzieje z tym odwołaniem, a Zastępca Burmistrza potwierdził, Ŝe do końca kadencji na kaŜdej
sesji będzie przedstawiona informacja o tej sprawie.
Pani Iwona Brycka zapytała czy decyzja środowiskowa jest uchylona w całości czy powinna
być prowadzona od początku czy teŜ moŜe być uzupełniona oraz ile musi trwać ten proces od
ogłoszenia, tym bardziej, Ŝe jest to inwestycja prowadzona w krajobrazie chronionym.
Zastępca Burmistrza powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o tereny chronione to inwestycja moŜe
powstać, ale musi być dokonana ocena odpowiednich organów, jak na przykład Wojewódzki
Inspektor Sanitarny, a sama długość postępowania to około trzy miesiące.
Radny Antoni Nowak poruszył sprawę organizacji zbiórki dla powodzian, a Zastępca
Burmistrza wyjaśnił, Ŝe zbiórka przekazana zostanie do gminy Zgorzelec, ale nie jest jeszcze
znana konkretna miejscowość.
Następnie Zastępca Burmistrza poinformował, Ŝe Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska
złoŜyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Pan
Burmistrz dodał, Ŝe jest to strata dla naszej gminy, gdyŜ ostatnia kontrola Regionalnej Izby
Obrachunkowej wypadła bardzo dobrze, a o wyborze nowego skarbnika zdecydują Radni, po
przeprowadzeniu procedury naboru, natomiast Skarbnik Irena Grudzińska zadeklarowała
swoją pomoc po zakończeniu juŜ pracy w naszym Urzędzie, tj. po 30 listopada, za co
Zastępca Burmistrza wyraził podziękowanie.
Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ferdynand StęŜycki przedstawił informację o skutkach
nadmiernych opadów w Bielewie, o stratach w posesjach prywatnych i w infrastrukturze.
Ferdynand StęŜycki poruszył kwestię trudności z korzystania przez rolników z uŜytków
zielonych, na których nie moŜna robić Ŝadnych zabiegów od 1 grudnia do końca lutego,
a latem część łąk jest zalana i ulega degradacji, w związku z czym ubezpieczalnie nie chcą
tych gruntów ubezpieczać rolnikom, którzy powinni składać wnioski do gminy, aby Komisja
wnioskowała do wojewody o uznaniu tych terenów za podtopione, co da rolnikom moŜliwość
uzyskania dotacji na róŜne cele, jak rekultywacja gruntów. Ponadto Delegat Wielkopolskiej
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Izby Rolniczej stwierdził, Ŝe drogi gminne powinny być ubezpieczone oraz powiedział, Ŝe
jest problem ze szkodami wyrządzanymi przez dziki w uprawach rolnych, a Minister
Rolnictwa ogłosił, co prawda zwiększenie odstrzału tych zwierząt, ale Ŝadne Koło Łowieckie
się tego nie podjęło, gdyŜ cena 2 zł za kg się nie opłaca. Pan StęŜycki wypowiedział się takŜe
w sprawie trudności z przeprowadzaniem prac melioracyjnych, gdyŜ nie moŜna ustalić
właścicieli rowów, rolnicy nie płacą składek, przepusty nie są czyszczone i nie odbierają
opadów.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XLI sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1840.

Protokołowała
Inspektor
/-/ Agnieszka Szczerbal

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk
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