Protokół Nr XLII/2010
XLII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 21 października 2010 roku
w sali wiejskiej w Łagowie
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XLII 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 Krzywiń
2. Tadeusz Janiak
- Radny Powiatu Kościańskiego
3. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
4. Irena Grudzińska
- Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń
5. Bogumiła Bąkowska
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
6. GraŜyna Nowaczyk
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w BieŜyniu
7. Anna Szułczyńska
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego Krzywiń
8. Marek śołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
9. Izabela Urban
- Kierownik Referatu Organizacyjnego
10. Jolanta Bilska
- Podinspektor Referatu Organizacyjnego
11. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
12. Andrzej Dembski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
13. Krzysztof Ostrowski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
14. Jacek Porankiewicz
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
15. Henryk Kolan
- Kierownik Referatu SłuŜb Technicznych
16. Walenty Grzegorz
- Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej
17. Ferdynand StęŜycki
- Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej
18. 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.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek odczytał wniosek Komisji
z dnia 21 października 2010 r. w sprawie usunięcia z porządku obrad XLII Sesji projektu
uchwały Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń, który
stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
komentarz w sprawie dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXXV/282/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Cichowo”.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Paweł Buksalewicz przedstawił komentarz odnośnie
dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
gminie Kościan.
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Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła porządek obrad, który
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2010 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 08.09.2010 r.
3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzywiń za rok
szkolny 2009/2010.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyznania Nagrody Twórczej Gminy Krzywiń,
2) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Krzywiń,
3) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ komunalnych lokali mieszkalnych w Krzywiniu,
4) zbycia nieruchomości połoŜonej w BieŜyniu,
5) przeznaczenia części umorzonej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
6) zmiany uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXVI/295/2010 w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnią ścieków w Lubiniu,
7) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 rok,
8) zmiany uchwały nr XXXV/282/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Cichowo”,
9) udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
6. Wolne głosy i wnioski.
Ad. 2
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLI/20010 Sesji
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8.09.2010 r.
Ad. 3
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzywiń za rok szkolny 2009/2010
została radnym przesłana przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawił Burmistrz
Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła Informację o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Krzywiń za rok szkolny 2009/2010, która stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Twórczej Gminy Krzywiń został radnym
przesłany przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił kandydaturę
Pani Janiny Gogół do Nagrody Twórczej Gminy Krzywiń.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, większością głosów (14 osób głosowało „za”,
1 osoba wstrzymała się od głosu) podjęła uchwałę Nr XLII/322/2010 w sprawie przyznania
Nagrody Twórczej Gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Krzywiń został radnym
przesłany przed sesją.
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Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/323/2010
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 8
do niniejszego protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ komunalnych lokali
mieszkalnych w Krzywiniu został radnym przesłany przed sesją. Ponadto Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Maciej Gubański przedstawił komentarz w sprawie
powyŜszego projektu.
Radna Krystyna Moszyńska zapytała czy rzeczoznawca dokonał juŜ wyceny nieruchomości,
jaka będzie cena za m2 i czy będą stosowane ceny preferencyjne oraz system kaucji
i przedsprzedaŜy.
Kierownik Maciej Gubański odpowiedział, Ŝe wycena nie jest jeszcze zlecona, gdyŜ dopiero
po podjęciu tej uchwały będzie wszczęta procedura przygotowania budynku do sprzedaŜy, ale
wstępna cena kształtuje się na poziomie 2.000 zł do 2.500 zł za m, czyli kwota uzyskana ze
sprzedaŜy 18 mieszkań o powierzchni 50 m2 wyniosłaby ok. 1.800.000 zł, a zgodnie
z uchwałą Rady moŜna zastosować ulgi w wysokości 30%, jeŜeli wpłaca się całą kwotę oraz
20% przy zakupie mieszkań przez wszystkich lokatorów. Pan Kierownik dodał, Ŝe kwestia
kaucji
i przedpłat to juŜ przedmiot rozmów szczegółowych prowadzonych z radcą prawnym
i Kierownikiem SłuŜb Technicznych.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/324/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ komunalnych lokali mieszkalnych w Krzywiniu,
która stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w BieŜyniu został radnym
przesłany przed sesją. Ponadto Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Maciej Gubański przedstawił komentarz w sprawie powyŜszego projektu.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Klinowski powiedział, Ŝe jako sołtys wsi BieŜyń,
potwierdza, Ŝe wieś wypowiedziała się za sprzedaŜą tej nieruchomości.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/325/2010
w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w BieŜyniu, która stanowi zał. nr 10
do niniejszego protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej poŜyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został radnym przesłany przed sesją.
Ponadto komentarz do powyŜszego projektu przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Irena
Grudzińska.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/326/2010
w sprawie przeznaczenia części umorzonej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, która stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Krzywinia
nr XXXVI/295/2010 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej
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wraz z oczyszczalnią ścieków w Lubiniu został radnym przesłany przed sesją. Ponadto
komentarz do powyŜszego projektu przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/327/2010
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXVI/295/2010 w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią
ścieków w Lubiniu, która stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
7) 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, jednogłośnie, podjęła uchwałę nr XLII/328/2010
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 rok, która stanowi zał. nr 13
do niniejszego protokołu.
8) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2010 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Cichowo” został radnym przesłany przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie, podjęła uchwałę nr XLII/329/2010
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 lutego
2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Cichowo”, która stanowi
zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
9) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan został radnym
przesłany przed sesją. Ponadto komentarz do powyŜszego projektu przedstawiła Skarbnik
Miasta i Gminy Irena Grudzińska podkreślając, Ŝe zadłuŜenie Gminy na koniec roku wyniesie
6.300.000 zł, a poniewaŜ kredyt zaciągnięty na budowę budowy kanalizacji sanitarnej
w Lubiniu będzie mniejszy o ok. 300.000 zł więc zadłuŜenie gminne będzie oscylowało na
poziomie 6.000.000 zł, czyli wyniesie 23% dochodów Gminy.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, większością głosów (14 osób głosowało „za”,
1 osoba wstrzymała się od głosu), podjęła uchwałę nr XLII/330/2010 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej gminie Kościan, która stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
O godz. 1755 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1810.
Ad. 5
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe pani Skarbnik podała, Ŝe zadłuŜenie Gminy na
koniec roku wyniesie 6.000.000 zł, lecz trzeba pamiętać, Ŝe w przyszłym roku otrzymamy
środki unijne w wysokości 2.600.000 zł, część zadłuŜenia to kredyty preferencyjne, a część to
kredyt komercyjny, w sumie stan zadłuŜenia naszej gminy to kwota ok. 3.500.000 zł, zatem
nie zmienił się on podczas całej kadencji.
Następnie Burmistrz przedstawił informację na temat realizacji następujących inwestycji
gminnych:
- odbudowy wiatraka koźlaka w Krzywiniu – koszt inwestycji 780.000 zł, w tym 500.000 zł
dotacji, termin realizacji do końca października br.
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- budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce - koszt inwestycji 804.000 zł, w tym
500.000 zł dotacji, termin realizacji do końca października br.
- remont budynku gospodarczego przy weterynarii w Krzywiniu, w wyniku czego powstaną
dwa mieszkania - koszt inwestycji 123.000 zł, termin realizacji do końca listopada br.
- budowa nawierzchni na ulicy Ogrodowej w Jerce - koszt inwestycji 195.000 zł, termin
realizacji do końca października br.
- budowa stadionu w Krzywiniu, wykonanie prac ziemnych - koszt inwestycji 160.000 zł.
- budowa parkingu i zatoki autobusowej przed świetlicą wiejską w Mościszkach - koszt
inwestycji 100.000 zł, termin realizacji do końca października br.
- budowa ulicy Strumykowej w Krzywiniu - koszt inwestycji 64.000 zł, termin realizacji do
końca listopada br.
- budowa nawierzchni w Zbęchach - koszt inwestycji 309.000 zł.
- budowa nawierzchni na tzw. rynku w BieŜyniu - koszt inwestycji 815.000 zł, umowa została
podpisana w dniu 20 października 2010r., termin realizacji do końca listopada br.
- budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Krzywiniu - koszt inwestycji 200.000 zł,
termin realizacji do końca listopada br.
- budowa drogi dojazdowej w Bielewie - koszt inwestycji 90.000 zł, termin realizacji
do końca listopada br.
- załoŜenie 32 lamp typu hybrydowego na terenie gminy Krzywiń – przetarg zostanie
rozstrzygnięty w poniedziałek 25 października 2010 r., termin realizacji do końca listopada
br. Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił umiejscowienie oświetlenia hybrydowego
w poszczególnych miejscowościach.
- budowa oczyszczalni roślinno-stawowej w Lubiniu – inwestycja miała być zakończona
do dnia 31 października br., ale termin ten ulegnie przesunięciu,
- budowa w Zespole Szkól w Krzywiniu placu zabaw w ramach realizacji rządowego
programu „Radosna Szkoła”.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek zapytała dlaczego nie ujęto w zestawieniu
zakładanych lamp typu hybrydowego zgłaszanych wcześniej miejsc, jak przy posesji nr 1
w śelaźnie, na drodze w kierunku Wieszkowa i w kierunku Lubinia, skoro wcześniej Gmina
nie chciała załoŜyć tam tradycyjnych lamp, gdyŜ stwierdziła, Ŝe są zbyt drogie.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jest jeszcze wiele miejsc w Gminie, gdzie nie ma
oświetlenia, a Komisja Gospodarcza weryfikowała propozycje miejsc załoŜenia lamp
hybrydowych i mogła wybrać tylko określoną ilość.
Kierownik Maciej Gubański dodał, Ŝe lampy na drodze w stronę Wieszkowa były
dostawione, a na drodze do Lubinia nie ma odpowiednich warunków, aby postawić
oświetlenie hybrydowe, które wymaga określonego natęŜenia wiatru i światła.
Sołtys wsi Mościszki Stanisław Golak zauwaŜył, Ŝe na drodze Mościszki-Cichowo teŜ nie ma
lamp.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek powiedział, Ŝe są to lampy
próbne i jeŜeli się sprawdzą, to będą jeszcze stawiane w innych miejscach na terenie Gminy.
Radny Powiatu Kościańskiego Tadeusz Janiak powiedział, Ŝe skoro mają być 32 lampy
solarne to moŜe warto dołoŜyć jeszcze 8 i postawić część z nich na ulicy Polnej w Krzywiniu.
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Radny Tadeusz Spurtacz powiedział, Ŝe w Kopaszewie przy dwóch blokach, w których
mieszka po 12 rodzin, stoi tylko jedna lampa uliczna.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję podkreślając, Ŝe w Łuszkowie, w którym mieszka,
teŜ są miejsca, gdzie brak jest oświetlenia, ale nie moŜna od razu w całej Gminie postawić
dodatkowych lamp, tylko trzeba to robić stopniowo.
W tej kwestii nie było więcej pytań.
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Rady odczytał informację z realizacji przez Radnych Rady Miejskiej
Krzywinia art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która
stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odczytał informację z realizacji przez pracowników
Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych art. 24 h
ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która stanowi zał. nr 17
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak przedstawił sprawozdanie
z działalności Komisji w 2010 r., które stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek przedstawił sprawozdanie
z działalności Komisji w 2010 r., które stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Olgierd
Kaźmierowski odczytał sprawozdanie z działalności Komisji w 2010 r., które stanowi
zał. nr 20 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił, w imieniu Starosty Kościańskiego Andrzeja Jęcza,
który nie mógł być obecny na sesji, informację o nakładach Powiatu na terenie gminy
Krzywiń:
- budowa kanalizacji burzowej w Wieszkowie – koszt inwestycji 289.000 zł,
- budowa chodnika w Łuszkowie i w Zbęchach - koszt inwestycji 49.000 zł
- budowa dwóch progów zwalniających w Krzywiniu na ulicy Powstańca Lewandowskiego
koło Przedszkola oraz na ulicy Strzeleckiej koło Zespołu Szkół - koszt inwestycji 33.000 zł,
- przedłuŜenie chodnika na ulicy Bojanowskiego w Krzywiniu oraz progu zwalniającego na
ulicy Gen.Chłapowskiego,
- budowa chodnika na ulicy Kościańskiej i Gen. Chłapowskiego w Krzywiniu - koszt
inwestycji 60.000 zł,
- budowa ścieŜki rowerowej w Jerce w stronę cmentarza,
- kanalizacja i przepust w Świńcu - koszt inwestycji 132.000 zł,
- trwające prace przy budowie chodnika w Czerwonej Wsi - koszt inwestycji 60.000 zł.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo z dnia 21.09.2010 r. mieszkańców śelazna
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXII/255/2009 Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 28.10.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi
Bielewo, Wieszkowo i śelazno, które stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu.
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Ponadto Przewodniczący Rady odczytał opinię Biura Projektowego „Architektura
i Urbanistyka” Architekt Marii PieroŜyńskiej z dnia 21.10.2010 r. w sprawie ww. wezwania
do usunięcia naruszenia prawa (kopia opinii stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek odczytał opinię Komisji z dnia
18.10.2010 r. w sprawie wezwania di usunięcia naruszenia prawa w uchwale
nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.10.2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni
wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i śelazno, która stanowi zał. nr 23
do niniejszego protokołu.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek zapytała, czy mieszkańcy śelazna otrzymają
pisemną odpowiedź na wniosek w sprawie usunięcia naruszenia prawa, gdyŜ termin 30 dni
mija w tę niedzielę, 24.09.2010 r.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński odpowiedział, Ŝe zgodnie z art. 101
ustawy o samorządzie gminnym kaŜdy obywatel moŜe wezwać Radę do usunięcia naruszenia
prawa, a po bezskutecznym wezwaniu moŜe zaskarŜyć uchwałę do sądu administracyjnego,
w związku z tym Rada moŜe zająć stanowisko, dokonać zmiany uchwały lub ją uchylić, moŜe
teŜ zawrzeć swoje uwagi w protokole albo jeŜeli stwierdzi, Ŝe nie ma podstaw do stwierdzenia
naruszenia prawa, nic nie robić. Zastępca Burmistrza dodał, Ŝe w przypadku aktów prawa
miejscowego moŜna wnieść wezwanie o naruszenie prawa przez podjęcie uchwały takŜe
po upływie jednego roku od dnia podjęcia takiej uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał czy Radni zgłaszają inne stanowisko w tej sprawie, ale Ŝaden
Radny Rady Miejskiej Krzywinia nie zabrał głosu.
Burmistrz Miasta i Gminy stwierdził, Ŝe plany miejscowego zagospodarowania sprawdzają
prawnicy w Urzędzie Wojewódzkim, a przed publikacją w Dzienniku Urzędowym takŜe
fachowiec od zagospodarowania przestrzennego dokonuje ich kontroli, jest więc to podwójne
sito stwierdzenia zgodności tych planów z obowiązującymi przepisami prawa. Pan Burmistrz
podkreślił, Ŝe w swoim czasie wraz z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej, odpowiedzialnym za przygotowanie planów zagospodarowania
przestrzennego, sprawdził całą procedurę i w ocenie Urzędu Miasta i Gminy błędów nie było,
ale tę kwestię moŜe rozstrzygnąć tylko sąd.
Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej Walenty Grzegorz przedstawił informację na temat
zbiórki dla powodzian, która zostanie przekazana do Gminy Zgorzelec oraz dodał, Ŝe odbyła
się wizja lokalna tej gminy, a środki finansowe zostaną przekazane na rzecz wsi Kurów.
Delegat Walenty Grzegorz wyraził podziękowanie dla Sołtysów, Rad Sołeckich oraz
Burmistrza za koordynowanie i pomoc w przeprowadzeniu zbiórki dla powodzian. Następnie
pan Walenty Grzegorz poprosił pana Jana Lemańskiego o odczytanie dokładnych informacji
o zbiórce dla powodzian.
Sołtys wsi Jerka Jan Lemański odpowiedział, Ŝe nie był przygotowany i niestety, nie zabrał
ze sobą tych dokumentów, ale potwierdza informacje Delegata Walentego Grzegorza.
Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej Walenty Grzegorz powiedział, Ŝe zostało wysłane
pismo Izby Rolniczej w sprawie uzyskania informacji o liczbie złoŜonych przez rolników
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wniosków o odszkodowanie z tytułu zalanych upraw, poniewaŜ gminna komisja powinna
przyjąć i rozpatrzyć te wnioski.
Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ferdynand StęŜycki dodał, Ŝe takie pismo było
złoŜone u Przewodniczącego Rady, aby było to ogłoszone przez sołtysów. Delegat
powiedział, Ŝe w dniu 23.08.2010 r. w naszej gminie została zalana jedna wioska i podtopione
zostały uŜytki zielone, a zgodnie z przepisami Minister Rolnictwa moŜe uznać jedno sołectwo
za teren objętym stanem klęski Ŝywiołowej, a od dnia 1.09.2010 r. nawet jedno gospodarstwo
moŜe zyskać taki status.
Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Jacek Porankiewicz wyjaśnił,
Ŝe takie pismo wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, a Gminna Komisja była
w Bielewie i dokonała wstępnego oszacowania start wywołanych zalaniem.
Mieszkaniec gminy Krzywiń Jan Motławski powiedział, Ŝe moŜna dowiedzieć się o tym, co
się dzieje w Gminie albo na sesji albo z internetu i wraz z małŜonką, która kandyduje na
Radną Rady Miejskiej Krzywinia, próbował przygotować się do wyborów, ale na stronie
gminy Krzywiń nie ma czytelnych informacji o budŜecie, nie ma jego jednolitej wersji,
widnieją nieaktualne dane dotyczące Komisji Rewizyjnej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego, brak jest informacji o gospodarce finansowej Gminy, nie ma takŜe
załączników do zarządzeń, a w Urzędzie powiedziano, Ŝe są to zbyt duŜe pliki, aby móc
umieszczać je na stronie. Pan Motławski stwierdził, Ŝe jest to skandal i zaŜądał w imieniu
społeczeństwa odpowiedniego informowania społeczeństwa.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, Ŝe moŜna przedstawić na piśmie swoje uwagi co do stanu
strony internetowej Gminy Krzywiń, aby móc to przeanalizować i dokonać ewentualnych
zmian i korekt widniejących juŜ na stornie informacji.
Jan Motławski zauwaŜył, Ŝe był juŜ w Urzędzie w celu uzyskania interesujących go danych,
ale ich nie uzyskał, a jako biegły rewident stwierdza, Ŝe budŜet jest nieczytelny.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe to z ustawy wynika, jakie informacje powinny
znajdować się na stronie internetowej, a jakie mogą, ale nie muszą, ponadto sesje Rady
Miejskiej odbywają się w róŜnych miejscowościach, aby mieszkańcy wiedzieli, co dzieje się
w gminie. Burmistrz dodał, Ŝe frekwencja na zebraniach osiedlowych w Krzywiniu jest
bardzo niska, ponadto zauwaŜył, Ŝe trzeba znać się na sprawozdawczości samorządowej, aby
móc umieć czytać budŜet i Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontrolowała naszą gminę,
nie stwierdziła Ŝadnych uchybień w działalności Urzędu.
Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska dodała, Ŝe jako osoba pracująca poprzednio
w prywatnej spółce i ubiegająca się o zdobycie uprawnień biegłego rewidenta moŜe
powiedzieć, Ŝe nie jest łatwo czytać budŜet gminy i trzeba zapoznać się z zasadami
prowadzenia finansów jednostki samorządu, aby móc wypowiadać się w tym temacie.
Sołtys wsi Mościszki Stanisław Golak powiedział, Ŝe w Mościszkach odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie stwierdzenia strat w uprawach
spowodowanych podtopieniem gruntów.
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Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe nie był zaproszony na to spotkanie, a Inspektor
Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Jacek Porankiewicz złoŜył wyjaśnienie
odnośnie pisma w tej sprawie, które wpłynęło do Urzędu.
Mieszkanka gminy Krzywiń Iwona Brycka powiedziała, Ŝe latem tego roku podjęto uchwałę
o zakazie zabudowy w miejscowości śelazno pomimo próśb właścicieli działek, którzy
poczuli się pokrzywdzeni i w związku z tym odczytała uchwałę nr 5/2010 z zebrania
wiejskiego mieszkańców śelazna z dnia 19 października 2010 r. w sprawie usunięcia
z porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 24 do niniejszego protokołu.
Radny Henryk Gubański oświadczył, Ŝe nie był na tym zebraniu, nie wiedział nic o nim, gdyŜ
było to spotkanie tajne.
Iwona Brycka odpowiedziała, Ŝe ogłoszenie o tym zebraniu było wywieszone na tablicy
ogłoszeń.
Mieszkaniec gminy Krzywiń Tomasz Kaczor powiedział, Ŝe stara się o rozwój swojego
gospodarstwa agroturystycznego i ponad rok składa pisma do Urzędu w tej sprawie, a kaŜdy
mieszkaniec śelazna równieŜ moŜe to robić, dlaczego więc pani Brycka uwaŜa, Ŝe występuje
on przeciwko wsi, sama jest przeciwniczką wiatraków i agroturystyki, a nie chodzi o to, aby
pomagać osobom, którą coś robią na swojej nieruchomość, jak rozwój agroturystyki, ale Ŝeby
im nie przeszkadzać.
Iwona Brycka stwierdziła, Ŝe chodzi o nierówne traktowanie mieszkańców gminy, gdyŜ
wybrane osoby mają przyznane pewne prawa, a innym się tego odmawia.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe uchwała z zebrania wiejskiego powinna zostać
przekazana do Urzędu Miasta i Gminy.
Iwona Brycka odpowiedziała, Ŝe uchwała ta zostanie przekazana w terminie siedmiu dni
od podjęcia.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe śelazno to chyba inny kraj i inne prawa, nie moŜna
korzystać ze swojej własności jak się chce, jest to poddane określonym ograniczeniom
wypływającym między innymi z przepisów o ochronie środowiska, a Urząd z wyrębem lasu
nie miał nic wspólnego i nie interesują nikogo nazwiska właścicieli, a fakt, gdzie teren jest
połoŜony, kiedyś w odległości 100 m od jeziora nie wolno było nic stawiać, a teraz nie ma
uregulowania tej kwestii, stąd nasz stały spór. Burmistrz dodał, Ŝe tereny zaopiniowane przez
Komisję Gospodarczą są oddalone od jeziora i są to działki wydzielone, ponadto w studium
nie będzie zapisu o wszystkich uwarunkowaniach, bo od tego jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, a moŜliwości zagospodarowania rekreacyjnego jest bardzo
wiele. Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe w sprawie wiatraków to nie w studium rozstrzygnięto ile
i gdzie ich będzie, tylko właśnie plan to określił, ale w róŜnych miejscach pracują siłownie
wiatrowe róŜnych firm, a od tego jest z kolei decyzja środowiskowa, 247 osób podpisało
umowy z inwestorem, w tym 42 z śelazna, o przeprowadzeniu kabla, o drogach
dojazdowych, ale w ani jednym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy nie pośredniczył i nie
brał udziału w rozmowach. W sprawie projektu budowy przez pana Skibińskiego oczka
wodnego na swojej posesji Burmistrz wyjaśnił, Ŝe w przypadku uruchomienia kopalni trzeba
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spełnić szereg wymogów określonych w prawie górniczym, hydrologicznym itp., a budowa
oczka wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. W sprawie zarzutu
zastraszania wioski śelazno przez policję Burmistrz zauwaŜył, Ŝe w przypadku stwierdzenia
takiego faktu naleŜy powiadomić prokuraturę. W sprawie zarzutu umoŜliwiania przez Urząd
Miasta i Gminy korzystania z funduszy unijnych przez wybrane osoby Burmistrz
odpowiedział, Ŝe chciałby mieć takie moŜliwości, ale ich nie posiada.
Na koniec swej wypowiedzi Burmistrz Miasta i Gminy podkreślił, Ŝe w dniach 13-17
września 2010 r. miał moŜliwość wyjazdu za darmo do Austrii wraz z przedstawicielami
Urzędu Marszałkowskiego i tam zwiedzał fermy wiatrowe, w wyniku czego moŜe stwierdzić,
iŜ wioski w Austrii nie zostały zniszczone przez wiatraki, a u nas jedna miejscowość miałaby
ulec zakładzie z tego powodu.
Iwona Brycka odpowiedziała, Ŝe moŜemy w Polsce oglądać elektrownie wiatrowe, nie trzeba
wyjeŜdŜać za granicę i juŜ dziś moŜna przyjąć do wiadomości wyniki badań naukowych,
które mówią o bardzo szkodliwym działaniu wiatraków.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe czytał stos ekspertyz mówiących coś innego, ale nie
jest na tyle kompetentny, aby to oceniać, za to Sanepid i Generalna Dyrekcja Środowiska
Naturalnego są dwiema instytucjami w Polsce do tego powołanymi oraz dodał, Ŝe w projekcie
uchwały o zmianie studium w punkcie 2 i 3 są miejsca, aby wpisać inne propozycje.
Zebrani dyskutowali na temat braku konsultacji z mieszkańcami decyzji dotyczących takich
inwestycji jak na przykład stawianie elektrowni siłowych.
Iwona Brycka zauwaŜyła, Ŝe z wypowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy wynika, Ŝe tylko
Urząd potrafi czytać przepisy i dokumenty urzędowe.
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń Bogumiła Bąkowska
poinformowała, Ŝe w dniu 11 listopada 2010 r. o godz. 1600 odbędzie się program
„Śpiewajmy tobie Ojczyzno” przygotowany przez pracowników Biblioteki z okazji
Narodowego Święta Niepodległości.
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe w dniu 11 listopada 2010 r. odbędzie się takŜe uroczysta
Sesja Rady Miejskiej Krzywinia na zakończenie V kadencji Rady.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XLII sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 2010.

Protokołowała
Inspektor
/-/ Agnieszka Szczerbal

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk
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