Protokół nr XXXVII/2010
XXXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 roku
w świetlicy wiejskiej w Rąbiniu
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Majorczyk o godz. 1700 otworzył XXXVII Sesję
Rady Miejskiej Krzywinia.
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej spod Smoleńska, która
wydarzyła się w dniu 11 kwietnia 2010 r.
Przewodniczący Rady 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
2. Jacek Karmiński
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
3. Irena Grudzińska
- Skarbnik Miasta i Gminy
4. Bogumiła Bąkowska
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
5. Aleksandra Ślotała
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Marek śołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
7. Zofia Marciniak
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu
8. Izabela Urban
- Kierownik Referatu Organizacyjnego UMiG Krzywiń
9. Jolanta Bilska
- Podinspektor Referatu Organizacyjnego UMiG Krzywiń
10. Andrzej Kuźmiński
- Inspektor Referatu Organizacyjnego UMiG Krzywiń
11. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
12. Andrzej Dembski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
13. Krzysztof Ostrowski
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
14. Jacek Porankiewicz
- Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej
UMiG Krzywiń
15. Henryk Kolan
- Kierownik Referatu SłuŜb Technicznych UMiG Krzywiń
Lista obecności pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz lista zaproszonych
gości stanową załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.
Proboszcz Parafii pw. Św. Ap.Piotra i Pawła w Rąbiniu ks. Ryszard Jankowski przedstawił
trudną sytuację kościoła w Rąbiniu zamkniętego z powodu zarysowania się ścian oraz zwrócił
się do Rady Miejskiej Krzywinia oraz Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń o wspomoŜenie
remontu, który będzie kosztował ok. 2.500.000 zł.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zaproponował, aby w punkcie 4 dodać
projekt uchwały w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.
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Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku obrad
zaproponowane przez Przewodniczącego Rady. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.03.2010 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i gminy w 2009 r. oraz z działalności
Burmistrza Miasta i Gminy w 2009 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywinia za wykonanie
budŜetu w 2009 roku,
2) przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń,
3) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
4) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta i gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze,
5) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 rok.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
Ad. 2
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół nr XXXVI/2010
XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.03.2010 r.
Ad. 3
Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i gminy za rok 2009 oraz z działalności
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2009 zostały radnym przesłane przed sesją.
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyraŜenia opinii o sprawozdaniu z wykonania
budŜetu Gminy Krzywiń za 2009 rok.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania
budŜetu miasta i gminy za rok 2009 oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
i Gminy Krzywiń za rok 2009, które stanowią załącznik nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Krzywinia za wykonanie budŜetu w 2009 roku został radnym przesłany przed sesją.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z wykonania
budŜetu za 2009 rok, stanowiący zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Ponadto Rada Miejska wysłuchała Uchwały Nr SO-0955/28/11/Ln/2010 Skład Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z wykonania budŜetu za 2009 rok,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Olgierd Kaźmierowski oraz
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek przedstawili pozytywne opinie
Komisji w sprawie wykonania budŜetu miasta i gminy za 2009 rok, które stanowią załączniki
nr 9 i 10 do niniejszego protokołu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/298/2010
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywinia za wykonanie
budŜetu w 2009 roku, która stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu
2) Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń radni
otrzymali przed sesją. Komentarz w tej sprawie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy
podkreślając, Ŝe kandydatury były przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i
uzyskały tam pozytywną opinię.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/299/2010
w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń, która stanowi zał. nr 12
do niniejszego protokołu.
3) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywiń radni otrzymali przed sesją. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych Olgierd Kaźmierowski odczytał wnioski pokontrolne, stanowiące zał. nr 13
do niniejszego protokołu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/300/2010
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, która
stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
4) Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budŜetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze
radni otrzymali przed sesją.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/301/2010
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta i
gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, która
stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 rok 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 XXXVII/302/2010
w sprawie zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 rok, która stanowi zał. nr 16
do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Buksalewicz przedstawił informacje o działalności
międzysesyjnej.
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Burmistrz Miasta i Gminy wspomniał o uroczystościach Ŝałobnych odbywających się
w naszej gminie w związku z katastrofą lotniczą spod Smoleńska, która wydarzyła się w dniu
11 kwietnia 2010 r.
Pan Burmistrz omówił takŜe następujące inwestycje:
- odbudowę wiatraka w Krzywiniu, czego koszt wyniesie ok. 730.000 zł, a na co udało się
pozyskać 500.000 zł z programu „Odnowa wsi”,
- rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubiniu, koszt 1.500.000 zł,
- budowę drogi GryŜyna-Świniec-Jurkowo-Krzywiń.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe brał udział w uroczystościach w Opactwie Ojców
Benedyktynów w Lubiniu związanych z nadaniem odznaczenia Historii Polski.
Burmistrz Miasta i Gminy wyraził podziękowania Radzie Miejskiej Krzywinia za udzielenie
jednogłośnie absolutorium za 2009 r. oraz podziękował pracownikom Urzędu Miasta i Gminy
w Krzywiniu za współpracę.
W tej kwestii nie było Ŝadnych pytań.
Ad. 6
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek przedstawił sprawozdanie
z działalności Komisji w 2009 r. oraz plan pracy na 2010 r., które stanowią zał. nr 17 i 18
do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Olgierd
Kaźmierowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2009 r. oraz plan pracy na
2010 r., które stanowią zał. nr 19 i 20 do niniejszego protokołu.
O godz. 1805 ogłoszono przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1825.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi śelazno w sprawie
propozycji dla Radnych wyjazdu do Margoninia w celu obejrzenia farm wiatrowych (wniosek
stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu).
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek dodała, Ŝe zostanie zorganizowany transport,
a wyjazd będzie wyznaczony na dzień jak najbardziej dogodny dla Radnych.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe wniosek ten zostanie przekazany do Biura Rady, aby
chętni Radni mogli się zgłosić.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Doroty Karpińskiej w sprawie spotkania
z Radnymi odnośnie wizji lokalnej działek o nr 181/19 – 181/68 połoŜonych w śelaźnie,
(wniosek stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe wniosek ten zostanie przekazany do Komisji
Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia w celu jego rozpatrzenia.
Następnie Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe na jego ręce wpłynęła kopia zaŜalenia
Mieczysława Umławskiego na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w sprawie
zawieszenia wydania warunków zabudowy działki połoŜonej w miejscowości śelazno.
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Wyjaśnienia w tej sprawie przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński.
Mieszkaniec wsi śelazno Tomasz Kłopocki dodał, Ŝe pan Umławski prosił, aby to zaŜalenie
zostało odczytane na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe kaŜdy Radny otrzymał kopię tego zaŜalenia i moŜe
się z tym pismem zapoznać.
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń Bogumiła Bąkowska powiedziała, Ŝe
wystąpiła z wnioskiem w sprawie organizacji wyjazdu na pogrzeb Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego i zapytała, dlaczego nie rozpatrzono tej
kwestii.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jacek Karmiński zapytał czy był to wniosek na piśmie,
a Dyrektor Bogumiła Bąkowska wyjaśniła, Ŝe propozycja ta padła podczas rozmowy
z udziałem pana Burmistrza, jego Zastępcy, Przewodniczącego Rady oraz inspektora
Andrzeja Kuźmińskiego i wniosek ten powinien zostać potraktowany tak samo, jak gdyby
został złoŜony pisemnie.
Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej Walenty Grzegorz powiedział, Ŝe na terenie naszej
gminy znajdują się pokłady węgla brunatnego i zapytał czy przedstawiciele jakichkolwiek
firm, zainteresowanych wydobywaniem węgla, zwracały się do Urzędu Miasta i Gminy w tej
sprawie, jak to miało miejsce w Krobi, gdzie badano ewentualną reakcję lokalnej
społeczności na moŜliwość rozwoju przemysłu wydobywczego.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe do tej pory nie interesowały się tym Ŝadne firmy,
ale na mapie zagospodarowania przestrzennego naszej gminy zaznaczone są obszary węgla
brunatnego połoŜone między śelaznem i Lubiniem oraz od Jerki w stronę Czempinia.
Przewodniczący Rady zaprosił zebranych w imieniu Stowarzyszenia Sołtysów na Mszę Św.,
która odbędzie się w dniu 3.05.2010 r. o godz. 1400 w kaplicy w Rąbiniu.
Sołtys wsi śelazno Magdalena Mielczarek powiedziała, Ŝe na ostatniej sesji Zastępca
Burmistrza odczytał artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym, w którym mowa, Ŝe radny
utrzymuje więź z mieszkańcami, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
Pani Sołtys dodała, Ŝe w tym artykule znajduje się takŜe zapis, iŜ radny obowiązany jest
kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, a wspólnotę tę tworzą wszyscy
mieszkańcy gminy. Ponadto Sołtys Magdalena Mielczarek zauwaŜyła, Ŝe w Urzędzie śmieją
się z faktu, Ŝe pan Radny z śelazna nie posiada swojej pieczątki oraz dodała, Ŝe brak jest na
protokole z zebrania podpisu pana radnego, ale są podpisy Sołtysa i Przewodniczącej Rady
Sołeckiej, a protokół sporządził pracownik Urzędu Miasta i Gminy Maciej Gubański. Na
koniec swej wypowiedzi pani Sołtys stwierdziła, Ŝe wstydzi się, Ŝe jest sołtysem gminy
Krzywiń.
Radny Antoni Nowak powiedział, Ŝe w związku z powstaniem nowego ronda na ulicy
Mostowej w Krzywiniu są głosy, Ŝe wykonanie tego ronda stanowi uniedogodnienie
dla autobusów i innych większych pojazdów, które się tam nie mieszczą.
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Inspektor Referatu ds. Gospodarki Gruntowej i Przestrzennej Andrzej Dembski wyjaśnił, Ŝe
obecnie to rondo jest w budowie, a po jego wykończeniu z pewnością będą się tam mieścić
autobusy, ciągniki i tiry.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Roman Majorczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
XXXVII sesję Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1910.

Protokołowała

Przewodniczył

Inspektor

Przewodniczący Rady Miejskiej

/- /Agnieszka Szczerbal

/- /Roman Majorczyk
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