Protokół nr XXXVI/2010
XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 29 marca 2010 roku
w Sali wiejskiej w Jurkowie
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XXXVI 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. Zofia Marciniak
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
6. Bogumiła Bąkowska
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
7. Aleksandra Ślotała
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu
8. Dorota Słowińska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce
9. Anna Szułczyńska
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego Krzywiń
10. Marek śołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
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. Michał Misiórny
- Asystent Opiekuna Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
21. Paulina Turska
- Przewodnicząca Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
22. 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 i zaproponował, aby w punkcie trzecim
„Podjęcie uchwał” dodać projekty uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jerka”,
2) obniŜenia bonifikaty za zbycie nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Cichowie.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek wystąpiła z wnioskiem, aby do porządku obrad
włączyć pismo z dnia 28.03.2010 r. Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi śelazno w sprawie protestu
przeciwko budowie wiatraków.
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Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe pismo to zostanie odczytane w punkcie „Wolne głosy
i wnioski”.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła porządek obrad, który
przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2010 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 09.02.2010 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od podatku od nieruchomości,
2) wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy Krzywiń środków
stanowiących fundusz sołecki,
3) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy Krzywiń środków
stanowiących fundusz sołecki,
4) przyznania w 2010 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połoŜonych na
obszarze gminy Krzywiń,
5) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jerka”
6) obniŜenia bonifikaty za zbycie nieruchomości zabudowanej połoŜonej
w Cichowie,
7) zbycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Cichowie,
8) zmiany uchwały nr XXXV/287/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9.02.2010 r.
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na rok 2010,
9) zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnią ścieków w Lubiniu,
10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,
11) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 rok.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zamknięcie sesji.
Ad. 3
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXV/2010 Sesji
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 09.02.2010 r.
Ad.4
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości został radnym przesłany przed
sesją. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz przedstawił komentarz do
powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/288/2010
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia
28.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku od nieruchomości, która stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
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2) Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy
Krzywiń środków stanowiących fundusz sołecki radni otrzymali przed sesją. Ponadto
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński przedstawił komentarz do powyŜszego
projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/289/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy Krzywiń środków
stanowiących fundusz sołecki, która stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy
Krzywiń środków stanowiących fundusz sołecki radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, większością głosów (2 osoby głosowały za, 13 osób
głosowało przeciw) odrzuciła projekt uchwały w sprawie nie wyraŜenia zgody na
wyodrębnienie w budŜecie gminy Krzywiń środków stanowiących fundusz sołecki, który
stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie przyznania w 2010 roku dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, połoŜonych na obszarze gminy Krzywiń radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/290/2010
sprawie przyznania w 2010 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połoŜonych na
obszarze gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jerka” radni
otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawił Kierownik Referatu
ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/291/2010
sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jerka”, która stanowi zał. nr 9
do niniejszego protokołu.
Radny Tadeusz Spurtacz złoŜył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach. O godz. 1700
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 1735.
Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński wyjaśnił, Ŝe głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały
w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy Krzywiń środków
stanowiących fundusz sołecki odbyło się w prawidłowy sposób, a konsekwencją tej decyzji
Rady było odrzucenie uchwały w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie
gminy Krzywiń środków stanowiących fundusz sołecki.
6) Projekt uchwały w sprawie obniŜenia bonifikaty za zbycie nieruchomości zabudowanej
połoŜonej w Cichowie radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie
przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy.
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Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/292/2010
w sprawie obniŜenia bonifikaty za zbycie nieruchomości zabudowanej połoŜonej
w Cichowie, która stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
7) Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Cichowie
radni otrzymali przed sesją. Ponadto komentarz w tej sprawie przedstawił Kierownik Referatu
Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Maciej Gubański.
Radny Tadeusz Spurtacz powiedział, Ŝe sołtys wsi Cichowo powinien ustosunkować się do
tego projektu.
Sołtys wsi Cichowo Czesław Kaczmarek wyjaśnił, Ŝe Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu
zwrócił się do wsi o opinię, zebranie wiejskie odbyło się w piątek, 26 marca br. i podjęto na
nim uchwał o sprzedaŜy tej nieruchomości z tym, Ŝe część środków, uzyskanych ze
sprzedaŜy, zostanie zainwestowana w Cichowie.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/293/2010
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Cichowie, która stanowi
zał. nr 11 do niniejszego protokołu.
8) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/287/2010 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 9.02.2010 r. w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na rok 2010 radni
otrzymali przed sesją. Ponadto Skarbnik Miasta i Gminy Irena Grudzińska przedstawiła
komentarz do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/294/2010
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/287/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9.02.2010 r.
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na rok 2010, która stanowi zał. nr 12
do niniejszego protokołu.
9) Projekt uchwały 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 radni otrzymali przed sesją. Ponadto Skarbnik
Miasta i Gminy Irena Grudzińska przedstawiła komentarz do powyŜszego projektu.
Radna Krystyna Moszyńska zapytała jakie będzie zadłuŜenie gminy po pojęciu tej uchwały i
jaki będzie to stanowić procent dochodów gminy, a Skarbnik Irena Grudzińska
odpowiedziała, Ŝe na koniec grudnia 2009 r. zadłuŜenie wynosiło o. 2.000.000 zł, co stanowi
7% dochodu gminnego.
Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe gmina otrzyma ok.2.500.000 zł z róŜnych zewnętrznych
źródeł ponadto sprzedaŜ Cichowa przyniesie dochód w wysokości 2.000.000 zł, z kolei
nadwyŜka budŜetowa wpłynie na zmianę wysokości deficytu, więc na koniec tego roku
zadłuŜenie powinno utrzymać się na poziomie ok. 6% lub 7%, co stanowi jeszcze bezpieczny
poziom zadłuŜenia gminy.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 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 13 do niniejszego protokołu.
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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 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/296/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu, która stanowi
zał. nr 14 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 oraz wniosła autopoprawkę do powyŜszego projektu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/297/2010
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 r., która stanowi zał. nr 15 do niniejszego
protokołu.
Ad.4
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz poinformował, Ŝe w dniu 5.03.2010 r. brał udział w spotkaniu w śelaźnie
dotyczącym szkodliwości farm wiatrowych, a w dniu 8.03.2010 r. uczestniczył w spotkaniu
w Domu StraŜaka w Krzywiniu z inwestorem budowy wiatraków i przedstawicielami
śelazna.
Dnia 16.03.2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy powołał Komitet Obchodów Dwudziestolecia
Samorządu, w skład którego weszli m.in. Prezydium Rady Miejskiej Krzywinia, Zastępca
Burmistrza, Kierownik Referatu Organizacyjnego, przedstawiciele Sołtysów oraz niektórzy
z byłych Radnych.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy omówił przebieg wykonania inwestycji gminnych jak
budowa boiska sportowego „Orlik”, które ma być oddane do uŜytku na początku maja br.,
budowę małego ronda na ulicy Mostowej i 25 Stycznia w Krzywiniu oraz podniesienie
obniŜenia nawierzchni na Osiedlu Awdańców w Krzywiniu.
Burmistrz przedstawił szczegóły projektu „Radosna Szkoła”, z którego skorzysta w br. Zespół
Szkół w Krzywiniu, pozyskując 116.000 zł na budowę placu zabaw z wkładem własnym
w wysokości 116.000 zł oraz Zespól Szkół w Jerce, który uzyskał środki w wysokości 16.000
zł na miejsce zabaw w szkole.
Pan Burmistrz powiedział, Ŝe złoŜono wniosek o pozyskanie odnawialnych źródeł energii
w postaci ulicznego oświetlenia hybrydowego, w naszej gminie ma być to 30 dodatkowych
lamp, a koszt programu to 500.000 zł, z czego moŜna otrzymać 300.000 zł dofinansowania.
Burmistrz poinformował zebranych, Ŝe w dniu 22.03.2010 r. odbyło się zgromadzenie
wspólników Miejskiego Związku Oczyszczania w Lesznie, na którym przedstawiono stan
zaawansowania rekultywacji wysypisk odpadów, a zakład oczyszczania zostanie otwarty
w lipcu br.
W tej kwestii nie było Ŝadnych pytań
O godz. 1805 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1830.
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Ad. 5
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący poinformował Radnych, Ŝe oświadczenia majątkowe w 2 egzemplarzach
wraz z zeznaniami podatkowymi składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej
do dnia 30 kwietnia 2010 r.
Ponadto Przewodniczący przedstawił:
1) pismo grupy społecznej mieszkańców i właścicieli nieruchomości gruntowych w obrębie
wsi śelazno w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z podjęciem
uchwały Nr XXXI/250/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24.09.2009 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów przeznaczenia gruntów do zalesienia i podlegających szczególnej ochronie
z uwagi na walory krajobrazowe w obrębie wsi śelazno i Lubiń (kopia pisma stanowi
zał. nr 16 do niniejszego protokołu),
2) wniosek Mieczysława Umławskiego o podjęcie przez Radę Miejską Krzywinia uchwały
w sprawie zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Krzywiń w części działek o numerze geodezyjnym 181/1 do 181/68 połoŜonych
w miejscowości śelazno (kopia pisma stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe pisma te były rozpatrywane na
posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 22.03.2010 r. i odczytał wnioski Komisji w tej
sprawie (pismo z opinią Komisji Gospodarczej stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu)
Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński przedstawił komentarz w sprawie konsultacji
społecznych podkreślając, Ŝe wniosek grupy społecznej mieszkańców i właścicieli
nieruchomości gruntowych w obrębie wsi śelazno został podpisany przez mieszkańców
śelazna i tym samym nie spełnia wymogów formalnych gdyŜ zgodnie z zgodnie z Uchwałą
Nr XXVI/254/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzywiń inicjatorem
przeprowadzenia konsultacji moŜe być Rada Miejska, Burmistrz, jednostka pomocnicza
gminy oraz organizacje pozarządowe.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek powiedziała, Ŝe w kwestii projektu uchwały
w sprawie kopalni kruszywa w śelaźnie Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił z pismem
z dnia 19.03.2010 r. o przedstawienie opinii wsi w tej sprawie, a taka opinia została juŜ
przesłana do Urzędu w dniu 26.02.2010 r. i ponownie przekazano w dniu 25.03.2010 r. pismo
Sołtysa i Rady Sołeckiej informujące o negatywnej opinii mieszkańców śelazna odnośnie
kopalni kruszywa.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, Ŝe pismo z dnia 25.03.2010 r. Sołtysa i Rady Sołeckiej
śelazna odnośnie kopalni kruszywa zostanie przekazane do Komisji Gospodarczej Rady
Miejskiej Krzywinia.
Pani Dorota Karpińska powiedziała, Ŝe pismo w sprawie konsultacji podpisane było przez
mieszkańców i Rada z własnej inicjatywy mogłaby podjąć uchwałę o przeprowadzeniu tych
konsultacji. Ponadto pani Karpińska zwróciła się do radnego Henryka Gubańskiego
o zabranie głosu w tej kwestii.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek wyjaśnił, Ŝe na piśmie
wzywającym do przeprowadzenia konsultacji podpisany był tylko jeden mieszkaniec gminy
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Krzywiń, reszta podpisanych osób nie mieszka na terenie naszej gminy, a zainteresowani
mogą wypowiedzieć się w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
etapie jego wyłoŜenia.
Pani Dorota Karpińska powiedziała, Ŝe sporządzenie planu wiąŜe się z poniesieniem kosztów,
a konsultacje to rozeznanie w terenie, a Rada tego nie zrobiła i nikt nie chce rozmawiać
z właścicielami działek.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek odpowiedział, Ŝe działki te były
zakupione jako grunty rolne i właściciele powinni się liczyć z tym, Ŝe nie zawsze moŜna je
przeobrazić, a Komisja odbywała wizje lokalne w terenie i na przykład w Cichowie
właściciele działek dogadali się, w rezultacie czego moŜna było wytyczyć odpowiednie drogi.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe przed laty była próba zalegalizowania tych działek
w śelaźnie, ale właściciele nie mogli się porozumieć, Ŝeby wytyczyć drogi odpowiedniej
szerokości, poza tym takie rozwiązanie to premia dla osób, które sprzedały te działki rolne
i dla tych, którzy je kupili. Poza tym nikt nie moŜe na Radzie Miejskiej wymuszać decyzji
poniewaŜ jest to organ suwerenny i niezaleŜny.
Radny Olgierd Kaźmierowski powiedział, Ŝe w tej sprawie powinno odbyć się zebranie
wiejskie wsi śelazna i dopiero wtedy moŜna przekazać ten temat na komisje, aby ewentualnie
przygotować projekt uchwały o konsultacjach.
Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Krzysztof Ostrowski
powiedział, Ŝe na etapie wyłoŜenia planu oraz debaty publicznej wszyscy mogą składać
wnioski.
Pani Dorota Karpińska odpowiedziała, Ŝe wie jak wygląda procedura, ale nie znała terminu
pierwszego etapu, na drugim etapie Rada powinna być na wizji lokalnej, bo część radnych nie
wie, jak ten teren wygląda.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe konsultacje słuŜą do wyraŜenia niewiąŜącej opinii
mieszkańców danej miejscowości, a debata publiczna przy wyłoŜeniu planu umoŜliwia
złoŜenia konkretnych wniosków.
Pani Dorota Karpińska zauwaŜyła, Ŝe w tej sprawie procedura jest taka dokładna, ale
w innych przypadkach juŜ nie jak wycinanie lasów lub kopalnia kruszywa.
Mieszkanka śelazna dodała, Ŝe Burmistrz zniechęcał mieszkańców śelazna do sprzedawania
działek jeszcze za sołtysa Mruka, a w Cichowie pozwala na to.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, ze nie było w śelaźnie sołtysa o takim nazwisku, a
plan dotyczy w części działek rekreacyjnych w śelaźnie.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i powiedział, Ŝe na zebraniu wiejskim mieszkańcy
śelazna powinni wypowiedzieć się czy są za przystąpieniem do tego planu czy teŜ nie.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w dniu 24.03.2010r. wpłynęło pismo Pani Katarzyny
Frąszczak o skontrolowanie działań Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w sprawie
przydziału mieszkania, które stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu.
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Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński powiedział, Ŝe Rada Miejska moŜe to pismo uznać za
skargę i wszcząć odpowiednią procedurę, ale sprawa ta jest znana jest od wielu lat i art. 58
Karty Nauczyciela, na który powołuje się Pani Frąszczak, to przepis obowiązujący
i przewiduje, Ŝe mieszkania w szkołach przeznaczone są tylko dla nauczycieli i pracowników
szkół.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia Andrzej Kaczmarek
powiedział, Ŝe jest to sprawa socjalna dlatego powinna zostać przekazana do rozpatrzenia
przez Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, a Komisja Gospodarcza moŜe w takim
posiedzeniu uczestniczyć.
Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił komentarz w tej sprawie podkreślając, Ŝe
zaproponowano w innej miejscowości mieszkanie o większym metraŜu, ale nie odpowiadało
to państwu Frąszczak.
Radna Krystyna Moszyńska zaproponowała, aby w tej sprawie wypowiedział się sołtys
BieŜynia.
Sołtys wsi BieŜyń Andrzej Klinowski powiedział, Ŝe obecne warunki mieszkaniowe tej
rodziny nie są zbyt dobre, nie ma z nimi problemów, a pan Frąszczak jako pracownik
wykonujący prace uŜyteczności społecznej pokazał się od dobrej strony.
Rada Miejska przekazała pismo Pani Katarzyny Frąszczak z dnia 24.03.2010r
o skontrolowanie działań Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w sprawie przydziału
mieszkania jako skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do rozpatrzenia
Komisji Oświaty, Kultury i spraw Socjalnych.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, Ŝe w dniu 29.03.2010 r. wpłynęło pismo od
Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi śelazno w sprawie protestu mieszkańców śelazna przeciw
budowie wiatraków, które stanowi zał. nr 20 do niniejszego protokołu i przedstawił
komentarz w tej sprawie.
Mieszkaniec wsi śelazno pan Władysław Ostrowski zapytał czy radny wypowiada się
w danej sprawie dotyczącej mieszkańców, a Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe radny
otrzymuje materiały na sesję i moŜe przedstawić swoje zdanie.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe radny reprezentuje dwa lub czasem nawet cztery
wioski i wtedy spotyka się z róŜnymi poglądami, jedyną osobą mogącą zwołać zebranie
wiejskie jest sołtys i wtedy to jego pyta się o zdanie.
Pan Władysław Ostrowski powiedział, Ŝe 26.03.2010 r. czytał w gazecie „ABC” wypowiedź
trzech przedstawicieli Rady Sołeckiej i Radnego, która obraŜa większość mieszkańców
śelazna i jest jakoby uzgodniona z Burmistrzem i jest to opatrzone jego zdjęciem, w związku
z czym Urząd Miasta i Gminy oraz Burmistrz powinni to sprostować.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe nie czuje, aby coś w związku z tym artykułem
musiało być prostowane, gdyŜ są odpowiednie procedury zamieszczania tekstu, artykuł
powinien być autoryzowany, a wspomniane zdjęcie pochodzi z sesji w Bielewie z dnia
9.02.2010 r. natomiast to, co napiszą dziennikarze jest często juŜ tylko ich komentarzem.
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Pan Władysław Ostrowski powiedział, Ŝe pan Henryk Gubański i czterech właścicieli działek
w tematach dotyczących śelazna występują jako przedstawiciele wsi.
Zastępca Burmistrza Jacek Karmiński odczytał art. 23 ustawy o samorządzie gminnym
i podkreślił, Ŝe zgodnie z tym zapisem radny nie jest związany instrukcjami wyborców.
Pani Iwona Brycka odczytała pismo z dnia 29.03.2010 r. od Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi
śelazno w sprawie protestu mieszkańców śelazna przeciw budowie wiatraków.
Przedstawiciel firmy Finadvice Polska Sp. z o.o. pan Paweł Buchowski powiedział, Ŝe
znajdujemy się w Polsce i równieŜ u nas moŜe będą takie przepisy, które zadowolą
protestujących przeciwko wiatrakom, ale w chwili obecnej inwestor spełnił wszystkie
procedury wymagane przez polskie prawo. Pan Buchowski powiedział, Ŝe zarzuty wobec
prezesa Włodzimierza Ehrenhalta zostały juŜ oddalone, a pan Buchowski jako prezes fabryki
mebli w Swarzędzu wraz z prezesem Ehrenhaltem razem oddłuŜyli tę fabrykę i nie jest chyba
przestępstwem zapewnienie bytu rodzinom 130 pracowników kościańskiej fabryki.
Pan Paweł Buchowski dodał, Ŝe wyrzucono go, gdy zakupił działkę w Pijanowie na nową
fabrykę, natomiast nowy zarząd zbankrutował mając na koncie 50.000.000 zł, co
wystarczyłoby na dwie nowe fabryki i zatrudnienie 50 osób, ale zdecydowano inaczej.
Pan Buchowski oświadczył, Ŝe niewłaściwe jest to, co robią autorzy tego pisma, ale zostanie
to wyjaśnione w innym miejscu. Ponadto pan Paweł Buchowski powiedział, Ŝe turbina marki
Siemens ma większą moc od turbiny marki Vestas, a w rozporządzeniu określono wartości
maksymalne w wysokości 2,5 mega i do tej wartości progowej moŜna zainstalować kaŜdą
turbinę, w tym takŜe turbinę Vestas.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek odpowiedziała, Ŝe pan Korytowski mówił, Ŝe będą
instalowane maszyny typu mercedes, a teraz chce się dać maluchy, poza tym do badań moŜna
podstawić inną turbinę, a do śelazna chce się dać inne.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe była mowa o mocy i hałasie, a nie o pieniądzach, temat
ten nie naleŜy do właściwości Rady i uwagi w tym temacie powinny być skierowane do
inwestora i innych instytucji.
Mieszkaniec wsi śelazno Tomasz Kłopocki powiedział, Ŝe inwestor nie poinformował
o wszystkich zagroŜeniach jak infradźwięki, świadomie wprowadził w błąd takŜe Gminę,
która, gdyby zasięgnęła odpowiedniej opinii o takich zagroŜeniach, podjęłaby inną decyzję.
Pan Paweł Buchowski odpowiedział, Ŝe nie wszyscy zapoznali się z dokumentacją
sporządzoną zgodnie z wszystkimi wymogami prawa.
Mieszkaniec wsi śelazno pan Władysław Ostrowski powiedział, Ŝe odczytany komunikat
w sprawie podejrzenia przestępstwa to nie insynuacje, a cytat z Zarządu firmy swarzędzkiej.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe jest taka wypowiedź to typowa manipulacja.
Pan Władysław Ostrowski odpowiedział, Ŝe spotkanie z dnia 8.03.2010 r. to była typowa
manipulacja firmy meblarskiej, która ma się za rzeczoznawców, na tym spotkaniu pan
Wojciechowski był obraŜany przez pana Ehrenhalta i Burmistrz, jako gospodarz, nie
interweniował. Pan Ostrowski dodał, Ŝe w dniu 1.03.2010 r. w urwało się śmigło od wiatraka
prądotwórczego pod Tomaszowem Mazowieckim, stwarzając zagroŜenie dla mieszkańców
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tymczasem w cywilizowanych krajach odległości te są coraz większe i wynoszą 1,5 km od
pojedynczej turbiny, a u nas jest luka prawna i chce się postawić w odległości 400 m skupisko
turbin. Pan Ostrowski powiedział, Ŝe radni powinni mieć świadomość, Ŝe luka prawna to
stosowanie niewłaściwej skali badania dźwięku i to wykorzystywanie ludzi przez dewelopera
chcącego zrobić szybko pieniądze. Pan Władysław Ostrowski stwierdził, Ŝe Burmistrz jest
przedstawicielem społeczności lokalnej i mieszkańcy śelazna stanowią tylko 3%
mieszkańców gminy, ale czy tak moŜna z nimi postępować skoro inwestor powiedział, Ŝe nie
liczą się względy moralne, a jedynie pieniądze.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe zaprasza pana Ostrowskiego do siebie, aby wyjaśnić
swoje uwagi na przedstawione zarzuty, a na spotkaniu w dniu 5.03.2010 r. w śelaźnie
panował chaos, ale tam gospodarzami byli mieszkańcy śelazna, natomiast w dniu
8.03.2010 r. Burmistrz nikogo nie obraził. Pan Burmistrz powiedział, Ŝe opracowania pana
Wojciechowskiego nie są znane na jego własnym uniwersytecie, ale nikt na tej sali nie ma
kwalifikacji, aby wypowiadać się o infradźwiękach, a skoro śelazno złoŜyło skargę na
decyzję środowiskową do Samorządowego Kolegium Odwoławczego to tam będzie
rozstrzygnięta ta kwestia. Burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe pani Zalewska jest polonistką,
co nie przeszkadza jej zajmować się wiatrakami.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek zauwaŜyła, Ŝe pani Zalewska jest dyplomowanym
ekologiem.
Pan Władysław Ostrowski stwierdził, Ŝe inwestor w swoim postępowaniu powołuje się na
niewiedzę, na inne urzędy i na lukę prawną.
Pan Paweł Buchowski zauwaŜył, Ŝe nie powiedział, iŜ inwestor wykorzystuje lukę prawną.
W związku z tym pan Ostrowski sprostował swoją poprzednią wypowiedź podkreślając, Ŝe
dopuszcza się obecną lukę prawną, a to powoduje, Ŝe w Anglii i Francji przepisy jasno
określają odległości natomiast u nas moŜna czekać na zmianę przepisów, ale w śelaźnie
wiatraki juŜ wtedy będą, a moŜna jeszcze uchylić decyzję środowiskową.
Pan Paweł Buchowski zauwaŜył, Ŝe trzeba odróŜniać, co jest prawem, a co nie jest
i precyzyjnie formułować swoje zarzuty.
Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję powiedział, Ŝe była teŜ dyskusja w sprawie
biopaliw, na skutek opinii wielu specjalistów Polska nie ma Ŝadnej wytwórni i kupuje te
paliwa za granicą, a podobna sytuacja ma teŜ miejsce w kwestii elektrowni atomowych.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał zaproszenie Ligi Krajowej na Ogólnopolską
Pielgrzymkę Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę w dniu 23.05.2010 r., które stanowi
zał. nr 21 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zaprosił na szkolenia organizowane przez Wielkopolskie
Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Urzędem Marszałkowskim woj. wielkopolskiego,
zaproszenie stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, Ŝe w dniu 2 kwietnia 2010 r. odbędą się
obchody V rocznicy śmierci PapieŜa Jana Pawła II, które organizuje Rada Miejska Młodych.
O godz. 1500 odbędzie się Droga KrzyŜowa w Kościele pw.Św.Mikołaja w Krzywiniu, potem
zebrani złoŜą na Rynku kwiaty i znicze pod tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II.
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Sołtys wsi Łuszkowo Mieczysław Górny zapytał czy będą organizowane autokary na
pielgrzymkę do Częstochowy, a Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe tak jeŜeli będzie
odpowiednia liczba chętnych.
Pan Władysław Ostrowski powiedział, Ŝe zgodnie z nauką Jana Pawła II to właśnie dobro
ludzi jest najwaŜniejsze.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie, złoŜył
Ŝyczenia szczęśliwych Świąt Wielkanocnych i zamknął XXXVI sesję Rady Miejskiej
Krzywinia o godz. 2005.
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