Protokół nr XXXV/2010
XXXV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 9 lutego 2010 roku
w sali wiejskiej w Bielewie
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XXXV 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 – 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. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
3. Irena Grudzińska
- Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń
4. Zofia Marciniak
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
5. Bogumiła Bąkowska
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
6. Aleksandra Ślotała
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu
7. Ewa Napierała
- Kierownik Środowiskowego domu Samopomocy w Krzywiniu
8. Dorota Słowińska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce
9. Anna Szułczyńska
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego Krzywiń
10. Izabela Urban
- Kierownik Referatu Organizacyjnego
11. Jolanta Bilska
- Podinspektor Referatu Organizacyjnego
12. Andrzej Kuźmiński
- Inspektor Referatu Organizacyjnego
13. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
14. Andrzej Dembski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
15. Krzysztof Ostrowski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
16. Jacek Porankiewicz
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
17. Henryk Kolan
- Kierownik Referatu SłuŜb Technicznych
18. Mirosław Motała
- Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu
19. Walenty Grzegorz
- Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej
20. Ferdynand StęŜycki
- Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej
21. Michał Misiórny
- Asystent Opiekuna Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
22. Paulina Turska
- Przewodnicząca Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
23. Jagoda Chudziak
- Radna Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
24. 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.
Radny Henryk Gubański wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad w punkcie
dotyczącym podjęcia uchwał projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji
kruszywa naturalnego połoŜonych w obrębie wsi śelazno. Radny dodał, Ŝe wniosek taki
złoŜyli mieszkańcy wsi śelazno.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy opinia mieszkańców wsi śelazno musi
być podjęta przed przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa
naturalnego połoŜonych w obrębie wsi śelazno.
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz odpowiedział, Ŝe taka opinia nie jest konieczna
do podjęcia tej uchwały, ale projekt ten moŜe zostać przełoŜony na następną sesję Rady, a
mieszkańcy mogą przedyskutować tę sprawę na zebraniu wiejskim.
Radny Olgierd Kaźmierowski zapytał czy problem ten był omawiany na zebraniu wiejskim
w miejscowości śelazno, a sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek odpowiedziała, Ŝe nie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego
połoŜonych w obrębie wsi śelazno.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, większością głosów (10 osób głosowało „za”,
3 osoby wstrzymały się od głosu) przyjęła wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego
połoŜonych w obrębie wsi śelazno.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęła porządek obrad, który
przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2009 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.12.2009 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia
za 2009 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok,
2) nadania imienia Gimnazjum w Jerce,
3) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu usług we wsi Lubiń,
4) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
5) zmiany uchwały nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.01.2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy
Krzywiń,
6) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Cichowo”,
7) zbycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Łagowie,
8) wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,
9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,
10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,
11) zmiany w budŜecie miasta i gminy na 2010 rok.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
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Ad. 2
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz przedstawił postać laureatki Nagrody Twórczej
Gminy Krzywiń Bogumiły Bąkowskiej, a sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak przybliŜyła
działalność laureata Nagrody Twórczej O. Maksymiliana Nawary OSB.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy dokonali
wręczenia Nagród Twórczych Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
Bogumile Bąkowskiej za wieloletni wkład pracy w integrację lokalnego środowiska
i upowszechnianie czytelnictwa oraz O. Maksymilianowi Nawarze za zaangaŜowanie
w rozwój kulturalno-społeczny lokalnego środowiska.
Ad. 3
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIV/2009 Sesji
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.12.2009 r.
Ad.4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia Bolesław Ratajczak odczytał
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 r., które stanowi zał. nr 5
do niniejszego protokołu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, większością głosów (12 osób głosowało „za”,
1 osoba wstrzymała się od głosu) jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej za 2009 r.
Ad.5
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
został radnym przesłany przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 13, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/277/2010
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok, która stanowi zał. nr 6
do niniejszego protokołu.
2) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Jerce radni otrzymali przed
sesją. Przewodniczący Rady odczytał wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Jerce o nadanie Gimnazjum
w Jerce imię Melchiora Wańkowicza (pismo stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu).
Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce Dorota
Słowińska.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/278/2010
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Jerce, która stanowi zał. nr 8 do niniejszego
protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu usług we wsi Lubiń radni otrzymali przed sesją.
Komentarz w tej sprawie przedstawił Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej
i Przestrzennej Krzysztof Ostrowski.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/279/2009
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu usług we wsi Lubiń, która stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
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4) Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych radni otrzymali przed sesją.
Komentarz w tej sprawie przedstawił Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej
i Przestrzennej Jacek Porankiewicz.
Sołtys wsi Jerka Jan Lemański poprosił o wyjaśnienia w jaki sposób będzie skutkować
podjęcie tej uchwały, czy firmy nie podniosą cen swoich usług i czy wtedy będą musiały być
zawierane nowe umowy z mieszkańcami gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe jeŜeli Rada podejmie uchwałę o zbyt niskich
stawkach to wtedy gmina musi dopłacić firmom, zajmującym się wywozem nieczystości,
z powodu poniesionych przez nie kosztów, a opłaty zmuszają firmy do przeprowadzania
segregacji odpadów.
Radny Tadeusz Spurtacz stwierdził, Ŝe jest za tym, aby wszyscy mieszkańcy gminy
utylizowali śmieci, ale ta uchwała daje firmom wolną rękę do podnoszenia opłat za swoje
usługi, dlatego teŜ wnioskuje, aby obniŜyć o 30% górne stawki określone w projekcie
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Klinowski złoŜył wniosek, aby obniŜyć opłatę za
jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 110/120 litrów, określoną w § 2 pkt 2 projektu
uchwały z 30 zł do wysokości 25 zł.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, większością głosów (11 osób głosowało „za”)
przyjęła wniosek o obniŜeniu opłaty określonej w § 2 pkt 2 projektu uchwały za jednorazowy
odbiór pojemnika o pojemności 110/120 litrów z 30 zł do 25,00 zł.
Za wnioskiem o obniŜeniu o 30% górnych stawek ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych głosowały dwie osoby.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, większością głosów (11 osób głosowało „za”,
2 osoby głosowały „przeciw”) podjęła uchwałę nr XXXV/280/2010 sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, która stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 30.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i
Gminy Krzywiń radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawił
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe w latach ubiegłych było moŜna ubiegać się o refundację
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a w tym roku nie ma juŜ takiej
moŜliwości, a Kierownik Maciej Gubański potwierdził, Ŝe w związku ze zmianą przepisów na
takie dofinansowanie trzeba obecnie uzyskać środki z programu zewnętrznego, nie moŜna
przeznaczać na to pieniędzy z budŜetu gminnego.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, (11 osób głosowało „za”, 2 osoby głosowały
„przeciw”) podjęła uchwałę nr XXXV/281/2010 sprawie zmiany uchwały nr IV/50/2003
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu
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Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 11 do niniejszego
protokołu.
6) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Cichowo” radni
otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawił Kierownik Referatu
Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/282/2010
w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Cichowo”, która stanowi
zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
7) Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Łagowie
radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawił Kierownik Referatu
Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej
Gubański dodał, Ŝe działka ma być sprzedana pod warunkiem zachowania dojazdu do innych
działek, uzyskania drewna w 2010 r. i przekazania środków ze sprzedaŜy na rzecz wioski
Łagowo poniewaŜ kiedyś mieszkańcy kupili tę działkę za własne pieniądze.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/283/2010
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Łagowie, która stanowi zał. nr 13
do niniejszego protokołu.
8) 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 XXXV/284/2009
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 14 do niniejszego
protokołu.
9) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu
radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/285/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu, która stanowi
zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
10) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu
radni otrzymali przed sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił komentarz do
powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/286/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu, która stanowi
zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
11) Projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 r. 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 XXXV/287/2010
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 r., która stanowi zał. nr 17 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń Paulina Turska, Zastępca
Burmistrza Rady Miejskiej Młodych Mateusz Zieliński i Młoda Radna Jagoda Chudziak
dokonali uroczystego wręczenia podziękowań dla Burmistrza Miasta i Gminy, jego Zastępcy,
Radnych, Sołtysów i Dyrektorów jednostek organizacyjnych za wszelką pomoc
w przygotowaniach organizacyjnych XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Krzywiniu.
O godz. 1845 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1900.
Ad. 9
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Rady odczytał protest mieszkańców wsi śelazno przeciwko budowie siłowni
wiatrowych, który stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek powiedziała, Ŝe nikt nie potrafił wytłumaczyć
mieszkańcom śelazna, jakie złe rzeczy powodują wiatraki, a na spotkaniu inwestor tylko je
zachwalał, bo nie ma w Polsce takich wiatraków i nie znano skutków ubocznych. Ponadto
pani sołtys dodała, Ŝe wiatraki miały być postawione w odległości 500 m od zabudowań, a
będą stawiane o wiele bliŜej w sumie aŜ 19, podczas gdy wiele ekspertów mówi o złych
skutkach takich budowli jak na przykład stwierdzenie, Ŝe rolnik powinien przebywać na polu
w pobliŜu wiatraka tylko godzinę dziennie.
Mieszkanka wsi śelazno Iwona Brycka poprosiła, aby odczytać apel mieszkańców śelazna
do końca. Przewodniczący Rady odczytał cały apel oraz pismo do Starostwa Powiatowego
w Kościanie i Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz otwarty list do Burmistrza Miasta
i Gminy w Krzywiniu.
Mieszkanka wsi śelazno Iwona Brycka odczytała pismo mieszkańców śelazna do Burmistrza
Miasta i Gminy w Krzywiniu i Radnych Rady Miejskiej Krzywinia o niedopuszczenie do
budowy siłowni wiatrowych.
Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu odpowiedział, Ŝe w lutym 2008 r. odbyło się zebranie
wiejskie w śelaźnie w sprawie siłowni wiatrowych, na którym było obecnych 46 osób, a w
numerze nr 3/2008 gazety lokalnej „Wieści Krzywińskie” pojawił się artykuł o elektrowniach
wiatrowych pióra Burmistrza. Burmistrz dodał, Ŝe inwestor podpisał umowę z mieszkańcami
gminy, ale nie z samą Gminą Krzywiń, dlatego teŜ Burmistrz nie będzie mówił o wadach czy
zaletach turbin wiatrowych poniewaŜ od tego są fachowcy. Burmistrz przedstawił całą
procedurę dotyczącą przygotowywania dokumentacji pod budowę siłowni wiatrowych,
podkreślając, Ŝe podczas przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany
studium nie było Ŝadnych protestów, następnie inwestor podpisał umowy z mieszkańcami,
plany zagospodarowania były przygotowywane wraz z wysyłaniem odpowiednich pism do
ok. trzydziestu instytucji, wpływały wnioski i opinie i te uwzględniano w planach, które
następnie były uzgadniane z Urzędem Wojewódzkim, Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz
Urzędem Marszałkowskim i wystawione do publicznego wglądu, a ogłoszenia w tej sprawie
były wyłoŜone przez miesiąc i nikt się nie zgłosił. Burmistrz Miasta i Gminy podkreślił, Ŝe
przez takie działanie Rada Miejska była przekonana o słuszności sprawy i podjęła uchwałę w

6

sierpniu 2009 r. oraz stwierdził, Ŝe nie moŜna kwestionować uczciwości Burmistrza i
urzędników w tej sprawie, a jeśli były jakieś błędy to trzeba je wskazać. Burmistrz
powiedział, Ŝe na zachodzie Europy widział duŜo farm wiatrowych równieŜ u nas na
Pomorzu, a takŜe w Śmiglu, Piaskach i Pępowie i zaproponował, Ŝe moŜe zabrać
mieszkańców śelazna do tych miejscowości, aby mogli zobaczyć te inwestycje oraz Ŝe moŜna
zorganizować spotkanie z inwestorem, aby bronił swojej inwestycji. Burmistrz Miasta i
Gminy stwierdził, Ŝe kwestionowany raport o siłowniach wiatrowych sporządzony został
przez specjalistkę wpisaną na listę ekspertów Wojewody Wielkopolskiego, a na zebraniu
wiejskim w śelaźnie w dniu 20 stycznia 2009 r. był obecny Burmistrz , Przewodniczący Rady
oraz 20 osób i wtedy nie padła Ŝadna propozycja zorganizowania spotkania w sprawie
wiatraków. Z opracowanego przez profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
studium widokowego wynikało, Ŝe poprzedni układ wiatraków zakłócałby widok na Klasztor
w Lubiniu dlatego obecnie zmieniono miejsce lokalizacji wiatraków między innymi muszą
być one przeniesione do śelazna i Wieszkowa, a rozgoryczeni mieszkańcy trafili do
Burmistrza ze skargą, Ŝe na ich polach nie będzie wiatraków.
Mieszkaniec wsi śelazno pan Kłopocki powiedział, Ŝe chcąc przeprowadzić się na wieś,
wybudował dom w śelaźnie na działce kupionej od gminy i mieszka tam od połowy sierpnia
2008 r. Wczoraj dowiedział się, Ŝe w odległości 400 m od jego działki zostanie postawiony
wiatrak o wysokości 150 m, co powoduje, Ŝe wartość domu spadła o 50%. Pan Kłopcki
zauwaŜył, Ŝe inwestycja ta jest prowadzona bez porozumienia się z mieszkańcami wioski,
którzy chcą spokojnie mieszkać i wypoczywać w swoich domach, bez naraŜania się na złe
oddziaływanie wiatraków na środowisko i człowieka.
Mieszkaniec wsi śelazno Władysław Ostrowski powiedział, Ŝe od 10 lat mieszka w śelaźnie,
ale cała procedura prowadzenia tej inwestycji nie jest konsultowana z mieszkańcami,
inwestycja ta ma charakter przyszłościowy i na pewno wszystkie dokumenty są w porządku
pod względem administracyjnym, ale Burmistrz mieszka w Cichowie i tam jest turystyka, a w
śelaźnie nie. Pan Ostrowski dodał, Ŝe na spotkaniu niby konsultacyjnym nie ma Ŝadnych
mieszkańców, a Sąd Apelacyjny w lipcu 2008 r. uznał, Ŝe turbina nie jest budowlą, a dochody
przekazywane do gminy liczone są od budowli czyli w tym przypadku będzie to kwota 24.000
zł , czy za tę kwotę warto niszczyć śelazno i jego mieszkańców. Pan Ostrowski powiedział,
Ŝe na Zachodzie Europy wycofuje się dotacje na ten cel, bo jest to najdroŜszy sposób
pozyskania prądu, a poza tym coraz głośniej mówi się o chorobie „Syndrom turbin
wiatrowych” i ludzie występują o odszkodowania do sądu z tego tytułu. Pan Władysław
Ostrowski podkreślił, Ŝe w śelaźnie skupisko 19 turbin będzie postawionych w promieniu 2
km w małej odległości od domostw, podczas, gdy na Zachodzie ten odstęp wynosi minimum
1 km, w Wielkiej Brytanii 2 km od zabudowań, ponadto polskie prawo budowlane nie zna
przepisów o zakłóceniach siłowni wiatrowych dlatego posługuje się tylko pojęciem hałasu
wytwarzanym prze urządzenia prądotwórcze. Mieszkaniec śelazna zauwaŜył, Ŝe sprzeciw
podpisało 156 osób i zapytał czy to nie porusza Burmistrza Miasta i Gminy, ponadto pan
Ostrowski powiedział, Ŝe dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję, która jest
nieodwołalna, inaczej raport, będący jej podstawą, byłby zmiaŜdŜony, jest to wynik polityki
naszego rządu, który do tej pory wydał tylko 1% dotacji z Unii Europejskiej na ochronę
środowiska i chce wydać resztę na siłownie wiatrowe. Władysław Ostrowski podkreślił, Ŝe na
naszym terenie mamy złoŜa węgla oraz wody termalne, które mogłyby pokryć
zapotrzebowanie na energię. Pan Ostrowski zwrócił się z apelem do Burmistrza Miasta i
Gminy Krzywiń aby bronił mieszkańców poniewaŜ moŜna odwołać decyzję i nie skazywać
śelazna na zagładę, gdyŜ na postawieniu turbin wiatrowych skorzysta w śelaźnie tylko
czterech mieszkańców, z którymi inwestor podpisał umowy zawierające klauzulę milczenia.
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Ponadto Władysław Ostrowski dodał, Ŝe pan Burmistrz moŜe te 19 turbin zabrać do Cichowa,
a mieszkańcy śelazna nie chcą autokaru i wycieczki do innych ferm wiatrowych tylko
powinno zostać zorganizowane spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy
w Krzywiniu, Starostwa Powiatowego w Kościnie, inwestora, a śelazno zaprosi niezaleŜnych
ekspertów.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe społeczeństwo przespało całą procedurę, na
zebraniach wiejskich i na sesjach było bardzo małe zainteresowanie tym tematem, a przez
takie ortodoksyjne stanowisko nie buduje się w Polsce autostrad, wieŜy komórkowych, itp., a
w Niemczech odległość wiatraków od zabudowań moŜe wynosić 250 m, ale Burmistrz
zauwaŜył, Ŝe nie jest osobą kompetentną aby o tym mówić. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe z
opracowania wynika, Ŝe największe promieniowanie emituje GPZ, a poziom hałasu jest
dopuszczalny przy odległości 400 m. Burmistrz stwierdził, Ŝe w sprawie poruszenia ilością
złoŜonych na proteście podpisów mieszkańców śelazna moŜe tylko powiedzieć, Ŝe kilka z
nich wydaje się być wykonanych tą samą ręką, wody geotermalne nie wzbudziły jeszcze na
naszym terenie niczyjego zainteresowania, a w kwestii odwołania decyzji moŜna powiedzieć,
Ŝe kaŜdy obywatel moŜe złoŜyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę w ciągu roku
od podjęcia uchwały.
Mieszkaniec wsi śelazno Władysław Ostrowski powiedział, Ŝe kaŜda osoba składająca podpis
podała swój numer dowodu osobistego, aroganckim jest stwierdzenie Burmistrza, Ŝe
mieszkańcy śpią 24 godziny na dobę, przecieŜ są to cięŜko pracujący rolnicy, poza tym
Burmistrz jest tu gospodarzem, a broni interesów inwestora, a nie mieszkańców gminy. Pan
Ostrowski podkreślił, Ŝe mowa jest nie o kilku wiatrakach, a o skupisku potęŜnych turbin,
które ogromnie hałasują, natomiast raport, stanowiący podstawę wydania decyzji, stwierdza,
Ŝe w śelaźnie nie ma szlaków przelotowych ptaków, a przecieŜ są takie, nie ma tam ani słowa
o jeziorze, o Obrze, o mieszkających tu bobrach i Ŝurawiach.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe pomówieniem jest insynuowanie jakoby bronił
interesów inwestora, odnośnie śpiącego społeczeństwa to określenie dotyczyło społecznego
nastawienia ludzi, a nie spóźnienia się lub spania mieszkańców śelazna.
Mieszkaniec wsi śelazno pan Woźniakowski powiedział, Ŝe inwestor zaproponował dogodne
kontrakty wielu mieszkańcom, sąsiadom inwestycji zabrał drogę prawną i działał
w złej wierze, z przyczyn zewnętrznych nie ma wszystkich wiatraków, bo nie moŜna,
inwestor zamknął usta całej wsi, teraz, gdy wycofał się, śelazno moŜe dochodzić swoich
praw.
Radny Olgierd Kaźmierowski powiedział, Ŝe jakby wszyscy dostali wiatraki to nikogo dziś
nie byłoby na sesji Ŝeby protestować, trzeba wynająć prawnika i odwrócić to wszystko, pan
radny zauwaŜył ponadto, Ŝe w Jerce na zebrania sołeckie przychodzi duŜo osób jak jest coś
waŜnego i ten protest powinien mieć miejsce półtora roku temu.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek powiedziała, Ŝe nie była świadoma, Ŝe wiatraki
będą 400 m za płotem, a przecieŜ bywała na sesjach to skąd ludzie mieli to wiedzieć, inwestor
wyprosił z zebrania wiejskiego tych, którzy nie mieli mieć wiatraków, a poza tym z
zebraniami jest róŜnie, wiedzę zdobyliśmy obecnie, a nie dwa lata temu i mieszkańcy śelazna
chcą spokojnie Ŝyć Ŝeby za 20 lat było śelazno, a nie wiatraki.
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Pan Kłopocki dodał, Ŝe moŜna pojechać autobusem oglądać wiatraki do Pępowa i na
Pomorze, postać tam piętnaście minut pod wiatrakami i z powrotem zaniosą juŜ uczestników
tej wycieczki do autokaru poniewaŜ hałas jest niesamowity, problemem jest jednak
promieniowanie tzw. infradźwięki, które powodują, Ŝe w promieniu pięciu kilometrów od
ferm wiatraków nie ma szczurów, które słyszą te dźwięki.
Władysław Ostrowski powiedział, Ŝe mieszkańcy śelazna przyszli po pomoc aby podjąć
wspólnie konstruktywne działanie, nie wiedzieli o zagroŜeniach poniewaŜ tak naprawdę nie
było Ŝadnych konsultacji społecznych.
Mieszkanka wsi Wieszkowo Iwona Bladocha zapytała czy Wieszkowo juŜ nie istnieje skoro
mówi się o wiatrakach w śelaźnie, a przecieŜ w Wieszkowie teŜ mają one stanąć, czy sołtys
Wieszkowa chodzi na sesję i zebrania w tej sprawie, gdyŜ dopiero w styczniu tego roku
pocztą pantoflową pani Bladocha dowiedziała się, Ŝe śmigło siłowni wiatrowej będzie
pracowało 20 m nad jej działką, na której jest sad czereśniowy. Pani Iwona Bladocha
podkreśliła, Ŝe ma Ŝal do Urzędu i sołtysa, Ŝe nie poinformowali mieszkańców o tych faktach.
Sołtys wsi Wieszkowo Marek Marcinkowski zapytał ile razy pani Bladocha była na zebraniu
wiejskim, dodał, Ŝe odpowiednie pisma były wywieszone ponad miesiąc, a dwa lata temu
odbyło się zebranie w sprawie wiatraków, na którym był teŜ Burmistrz.
Mieszkaniec wsi Wieszkowo powiedział, Ŝe dowiedział się o wiatrakach niedawno, teraz
okazało się, Ŝe wiatrak będzie się kręcił takŜe nad jego sadem i ktoś powinien o tym
wcześniej powiedzieć, a mieszkanka wsi śelazno Alicja Przybylska zapytała czy Burmistrz
moŜe pomóc protestującym.
Sołtys wsi Cichowo Czesław Kaczmarek zapytał skąd w mieszkańcach śelazna tyle zawiści,
Ŝe chcą wiatraki przenieść do Cichowa i co Cichowo im zrobiło, to, Ŝe mieszka tam Burmistrz
nie jest niczyją winą, wręcz przeciwnie, mieszkańcy Cichowa cieszą się z tego.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe zwróci się do inwestora o jak najszybsze
zorganizowanie spotkania z mieszkańcami wsi śelazna, Wieszkowa i Bielewa.
Władysław Ostrowski powiedział, Ŝe Urząd Miasta i Gminy moŜe odwołać decyzję
środowiskową, chodzi teŜ o wstrzymanie procesu wydania przez Starostwo Powiatowe
pozwolenia na budowę i jednocześnie moŜna zorganizować debatę z udziałem wszystkich
stron.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w przesłanych do Urzędu i Rady Miejskiej
pismach nie było dołączonych ekspertyz specjalistów dlatego prosi o ich dostarczenie i trzeba
pamiętać, Ŝe kaŜdą decyzję moŜna wzruszyć.
Delegat Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Walenty Grzegorz powiedział, Ŝe organizowane
jest bezpłatne szkolenie dla rolników zmieniających zawód, a zgłoszenia naleŜy przesłać do
Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.
Delegat Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Ferdynand StęŜycki powiedział, Ŝe majątek po
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lubiniu, Gierłachowie i Jerce został przejęty przez gminę,
ale rolnicy nic na ten temat nie wiedzą, ile i jaki to jest majątek, dlatego trzeba zwrócić się do
likwidatora w celu uzyskania takich danych następnie zorganizować debatę publiczną Ŝeby
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ustalić, co dalej zrobić z resztą majątku po SKR-ach. Delegat dodał, Ŝe zobowiązuje się
ustalić, jakie jest w tej sprawie stanowisko Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz powiedział, Ŝe informacje o zebraniach nie są wywieszane we wszystkich
miejscowościach naszej gminy.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XXXV sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 2057.

Protokołowała
Inspektor
/-/ Agnieszka Szczerbal

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk
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