Protokół nr XIX/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 17 lutego 2012 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Zbęchach Pole.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1700 XIX
Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca powitała Radnych, Sołtysów oraz zaproszonych gości zebranych na Sali.
Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Radny Radosław Chmielewski- usprawiedliwiony,
Radny Andrzej Gubański- usprawiedliwiony.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Jacek Nowak
- Burmistrz Miasta i Gminy
2. Robert Kubiak
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
3. Honorata Krupka
- Skarbnik Miasta i Gminy
4. Bartosz Kobus
- Asystent Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
5. Aleksandra Ślotała
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywiniu
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
6. Marek Żołędziewski
7. Dorota Słowińska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce
8. Grażyna Nowaczyk
- Dyrektor Szkoły podstawowej w Bieżyniu.
9. Jolanta Bilska
- Podinspektor Referatu Organizacyjnego
10. Agnieszka Szczerbal
- Inspektor Referatu Organizacyjnego
- Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej
11. Ferdynand Stężycki
12. Kamila Bilska
- Przewodnicząca Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
13. Ewa Leciejewska
- Burmistrz Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń.
14. Andrzej Skibiński
- Radca Prawny
Lista zaproszonych gości oraz lista obecności pracowników Urzędu Miasta I Gminy w
Krzywiniu oraz kierowników oraz gminnych jednostek organizacyjnych stanowią załącznik nr
3 i 4 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem obsady prezydium Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia
wnioskowała do Rady zgodnie z § 31. ust. 3 Statutu Gminy Krzywiń o powołanie sekretarza
obrad. Na Sekretarza zaproponowano Radnego Pawła Prałata.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie (11 za) wyznaczyła Radnego Pawła
Prałata na sekretarza XIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń poprosił Radę Miejską Krzywinia o wprowadzenie do
porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Śrem,
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Gmina Brodnica, Gmina Dolsk oraz Powiatem Śremskim w celu przeprowadzenia wspólnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach
grupy zakupowej. Uchwała ta została przygotowana po spotkaniu z Burmistrzem Śremu który
złożył taką propozycje. Podjęcie tej uchwały i zakup energii pozwoli zaoszczędzić około 18%
energii na rachunkach oraz zapewni stabilność cen.
Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz przypomniała wszystkim jakie warunki muszą być
spełnione, aby uchwała znalazła się w porządku obrad sesji. Warunki te zostały przyjęte
przez Radę oraz Burmistrza na wspólnym posiedzeniu. Przewodnicząca zaznaczyła, że
Burmistrz złamał wspólne ustalenia.
Burmistrz wyjaśnił, że gdyby nie był na spotkaniu z Burmistrzem Śremu i uchwały nie byłoby
trzeba szybko uchwalić, poczekałby do marca. Burmistrz podkreślił, że wybór należy do
Rady, przypominając, że uchwalając tą uchwałę gmina może zaoszczędzić kilkadziesiąt
tysięcy złotych.
Radny Majorczyk zwrócił uwagę Przewodniczącej Rady, że zmianę porządku obrad dokonuje
się bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, nie przyjęła projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na współdziałanie z Gminą Śrem, Gmina Brodnica, Gmina Dolsk oraz Powiatem
Śremskim w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej do porządku obrad.
W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25.01.2012r.
3. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Krzywiniu za rok 2011.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia za rok 2011r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krzywiniu
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.
b) Zamiaru przekształcenia publicznego dwuletniego uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.
c) Zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.
d) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
e) Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z Dia 25.01.2012r.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych jednogłośnie (11 za) przyjęła protokół XVII Sesji
Rady Miejskiej Krzywinia z Dia 25.01.2012r.
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Ad. 3
Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji za rok 2011.
Asp. Sztab. Benedykt Jędrowiak podziękował Radzie Miejskiej Krzywinia za przekazanie
środków z budżetu gminy na działalność Posterunku Policji w Krzywiniu. Za te środki zostały
kupione: samochód, miernik prędkości oraz urządzenie na badanie trzeźwości w wydychanym
powietrzu oraz laptop z drukarką. Na terenie gminy Krzywiń w 2011 roku miało miejsce 114
przestępstw. W 2011 roku został osiągnięty 90,4% stopień wykrywalności sprawców
przestępstw. Jest to średnia mniejsza niż w całej Komendzie powiatowej Policji w Kościanie.
Na terenie całej Gminy Krzywin zostały ujawnione 732 wykroczenia, z czego 16 wniosków o
ukaranie zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Kościanie. Mandaty karne otrzymały
592 osoby na sumę 69.910zł. Za inne wykroczenia w 74 przypadkach zostały zastosowane
pouczenia. W sezonie letnim przy jeziorach na terenie Gminy Krzywiń zostały
przeprowadzone 54 służby płatne finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, co
spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa. Policja z Krzywinia w sezonie letnim
zabezpieczała dwie imprezy: Motorowodne Mistrzostwa Świata Formuły 2 oraz Zawody
Sikawek Konnych. Kierownik Posterunku Policji wyraził nadzieję na dalszą owocną
współpracę.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak przedstawił sprawozdanie z
działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Ad. 5
1) Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Krzywiniu. Projekt uchwały Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Burmistrz powiedział, że zmiany te wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Agnieszka Szczerbal przestawiła komentarz do trzech projektów uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Krzywiniu.
2) projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego dwuletniego
uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.
3) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzywiniu.
Ponadto Agnieszka Szczerbal poprosiła o dopisanie „im. Kajetana Morawskiego” w
projekcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Krzywiniu w miejscu po słowach „Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krzywiniu”. Taką samą
poprawkę zaproponowała do §1 niniejszej uchwały.
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Radna Krystyna Motławska poprosiła o uwagi w sprawie skutków finansowych 3 projektów
uchwał oraz o opinię Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
Burmistrz poinformował, że nie ma skutków finansowych. Skutki finansowe będą jeżeli okres
nauczania zostanie wydłużony o rok w postaci subwencji oraz kosztów prowadzenia
kolejnego roku. Skutki zostaną oszacowane w późniejszym czasie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych poinformowała, że nie miała
możliwości zwołania komisji z przyczyn proceduralnych. Poza tym pięciu Radnych nie
powinno decydować o tej kwestii. Uzasadnienie do uchwał wyczerpujące przedstawił
Burmistrz oraz Pani Agnieszka Szczerbal.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie (11 za) przyjęła uchwałę nr
XIX/94/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 5
2) projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego dwuletniego
uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Projekt uchwały Radni otrzymali wraz z
materiałami na sesję.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie (11 za) przyjęła uchwałę nr
XIX/95/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego dwuletniego uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego
dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 5
3) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Projekt uchwały Radni otrzymali wraz z materiałami na
sesję.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie (11 za) przyjęła uchwałę nr
XIX/96/2012 w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 6
4) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2012. Projekt uchwały Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2012r. Plan pracy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Radna Motławska poinformowała, że Komisja Rewizyjna może wystąpić z wnioskiem do
Rady o udzielenie absolutorium po zbadaniu trzech dokumentów:
- Sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z wykonania budżetu,
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- Informacji o stanie mienia.
Burmistrz ma obowiązek przekazania organowi stanowiącemu tych dokumentów w terminie:
- Sprawozdania finansowego- do 31 maja
- Sprawozdania z wykonania budżetu- do 31 marca
- Informacji o stanie mienia- do 31 marca
Radna Motławska wskazała, że aby zrealizować plan pracy Burmistrz powinien przedstawić
te dokumenty co najmniej do połowy marca.
Radny Ratajczak zaproponował zmianę w planie pracy Komisji Rewizyjnej zastępując „I
kwartał” i „II kwartał” tekstem „I półrocze”. Ponadto Radny poinformował, że będzie
wnioskował o poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie (11 za) przyjęła uchwałę nr
XIX/97/2012 w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia.
Projekt uchwały Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodnicząca Rady poinformowała, ze zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostanie na
dzisiejszej sesji wybrany tylko jeden Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca Rady zaproponowała kandydaturę Radnej Krystyny Motławskiej.
Radna Krystyna Motławska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:
a) Teresa Klupś
b) Zbigniew Zieliński
c) Antoni Nowak
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na członka komisji skrutacyjnej.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, większością głosów (9 za, 2 wstrzymujące się)
przyjęła skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej Krzywinia w składzie: Teresa Klupś, Zbigniew Zieliński, Antoni Nowak.
Przewodnicząca poprosiła komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Radna Motławska powiedziała, że Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Gospodarczą
zajmowała się projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Krzywiń. Na tym spotkaniu był obecny współautor tego projektu. Komisja
zgłosiła kilka uwag do tego projektu. Radna zapytała jaki jest dalszy los projektu założeń do
Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzywiń.
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Burmistrz poinformował, że zmiany sugerowane przez Komisje zostały wprowadzone. Na
przyszłą sesję projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Krzywiń znajdzie się w porządku obrad.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia.
Radna Teresa Klupś przeczytała zasady
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia.

głosowania

w

sprawie

wyboru

Następnie Radna Klupś odczytała kolejno według listy obecności wszystkich Radnych
obecnych na posiedzeniu w celu oddania głosu w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej Krzywinia.
Po oddaniu głosu przez wszystkich Radnych, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do podliczenia
głosów i sporządzenia protokołu z wyborów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła Radnych, aby w przerwie zapoznali się z
wnioskiem, który wpłynął do Biura Rady. Jeżeli Radni zgadzają się z treścią tego wniosku
przewodnicząca poprosiła o jego podpisanie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła przerwę w obradach Rady Miejskiej o godz. 1810
Przewodnicząca Rady Miejskiej wznowiła obrady Rady Miejskiej o godz. 1825
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Teresa Klupś odczytała protokół z wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia. Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej
Krzywinia została Radna Krystyna Motławska z liczbą głosów 7, natomiast głosów
nieważnych było 4. Protokół z wyborów wraz z kartami do głosowania ten stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu z sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała uchwałę nr XIX/98/2012 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprosiła Radną Krystyna Motławską do stołu prezydialnego w celu
objęcia nowej funkcji w Radzie.
Krystyna Motławska powiedziała, że przyjmuje służebną rolę wobec kolegów i koleżanek Radnych
dla dobra Miasta i Gminy Krzywiń.

Ad.7
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała wniosek o zmianę obsługi prawnej Rady Miejskiej
Krzywinia. Radnych do Burmistrza. Wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że Burmistrz przekazał do Biura Rady pismo
od firmy Finadvice Polska Społka z o.o. w sprawie wezwania do zapłaty na rzecz firmy
Finadvice Polska.
Burmistrz zapytał Przewodniczącą Rady Miejskiej Krzywinia, ilu Radnych podpisało się pod
pismem o zmianę obsługi prawnej Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca odpowiedziała, że pięciu Radnych.
Burmistrz zapytał, czy cała Rada chce zmiany czy tylko kilku radnych.
Przewodnicząca odpowiedziała, że pismo odczytała i przekazała je Burmistrzowi, natomiast
Burmistrz ustosunkuje się do tego później.
Burmistrz ponownie poprosił o opinię Rady w kwestii zmiany obsługi prawnej Rady
Miejskiej Krzywinia. Ponadto Burmistrz przedstawił treść pisma o wezwanie do zapłaty na
rzecz firmy Finadvice Polska. Kwota o jaką domaga się Finadvice to 3 mln 202 tysiące
złotych odnośne inwestycji w sprawie budowy siłowni wiatrowych. W piśmie wskazano
także, że ta kwota może ulec zmianie np. na kwotę 178 mln z racji utraconych dochodów do
2039 roku. Wcześniej było również pismo na kwotę 4 mln złotych. W pierwszym liście jako
podstawę do roszczenia odszkodowania powołano się na list intencyjny oraz porozumienie
trójstronne, natomiast w późniejszym piśmie wskazano naruszenie prawa przez Radę Miejska
poprzez przyjęcie uchwały oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Firma chce dzisiaj zmusić samorząd do podjęcia odpowiedniego planu. Do pisma został
dołączony wykaz kosztów, natomiast brak jest dokumentów, które potwierdzałyby dokonanie
zapłaty za wymienione czynności. Firma zmieniła podstawę żądania odszkodowania. W
piśmie wskazano dwa terminy spotkania przedstawicieli firmy Finadvice Polska Społka z
o.o.z przedstawicielami Urzędu Miasta i gminy Krzywiń. Pismo” wezwanie do zapłaty”
stanowi złącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada ma prawo złożyć wniosek do
Burmistrza, a Burmistrz powinien go rozpatrzyć.
Burmistrz zapytał ponownie jakie jest stanowisko całej Rady, także tych Radnych, którzy
tego wniosku nie podpisali.
Bolesław Ratajczak zwrócił się z prośbą o powiększenie Komisji Rewizyjnej. Radna
Motławska jako wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia nie będzie mogła być
członkiem Komisji Rewizyjnej. W obecnej chwili w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi
dwóch Radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przyjęła wniosek i poinformowała, że stosowna uchwała
zostanie przygotowana na najbliższą sesję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła opinię Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie
zawarcia stanowiska w sprawie budowy siłowni wiatrowych na terenie Miasta i Gminy
Krzywiń. Radni nie zdecydowali się na zawarcie takiego stanowiska na chwilę obecną.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia zapoznała Radnych z bieżącą korespondencją,
dotyczącą zaproszeń, jakie wpłynęły do Rady:
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- zaproszenie na I turniej Samorządowy w halowej piłce nożnej,
- zaproszenie na seminarium „Komisja Rewizyjna i absolutorium komunalne”.
Mieszkaniec Krzywinia zapytał jak przedstawia się sytuacja Gabinetu Rehabilitacjyjnego w
Krzywiniu. Czy jest podpisana umowa na działalność tego zakładu.
Burmistrz poinformował, że wniosek Gabinetu Rehabilitacyjnego w Krzywiniu został
odrzucony w konkursie. Dyrektor złożył odwołanie, należy poczekać na rozstrzygniecie
Narodowego Funduszu Zdrowia. Burmistrz poprosił o komentarz Pana Doktora Stanisława
Wróblewskiego, byłego Zastępcę Dyrektora Oddziału Lubuskiego Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Stanisław Wróblewski, poinformował, że informacja która mówi o tym, że wniosek Gabinetu
Rehabilitacyjnego w Krzywiniu został odrzucony jest nieprawdą. Gabinet Rehabilitacyjny w
Krzywiniu jest filią Gabinetu Rehabilitacyjnego SPZOZ w Kościanie. Nie jest odrębna
jednostką prawną. Nie jest prawdą, że na Gabinet Rehabilitacyjny w Krzywiniu do
Wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest składana osobna oferta.
Świadczenia rehabilitacyjne są w ramach oferty SPZOZ Kościan. W ubiegłym roku kontrakt
swoim zakresem obejmował trzy ośrodki wykonywania świadczeń rehabilitacyjnych:
Kościan, Śmigiel i Krzywiń. Kontrakt opiewał na kwotę około 800tyś złotych. W tym roku
wartość kontraktu przekroczyła kwotę 900 tyś złotych. Tylko Dyrektor szpitala jest władny
wyznaczyć miejsca świadczenia usług rehabilitacyjnych. Nie ma żadnych przeszkód
formalnoprawnych, aby dyrektor szpitala mógł wyznaczyć środki finansowe na
funkcjonowania Gabinetu Rehabilitacyjnego w Krzywiniu. Nieprawdziwa jest także
informacja, że została złożona oferta w konkursie uzupełniającym. System nie wprowadzi
oferty od świadczeniodawcy, który ma już podpisaną umowę. Ta nowa oferta zostanie
pozostawiona bez rozpatrzenia. Aby nie było żadnych wątpliwości, należałoby wystosować
pismo do dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanisław
Wróblewski przypuszcza, że w ofercie złożonej przez SPZOZ Kościan w ogóle nie
uwzględniono miejsca wykonywania świadczeń w miejscowości Krzywiń.
Mieszkaniec Gminy Krzywinia prosi, aby na następną sesję Dyrektor SPZOZ był obecny na
Sesji i wyjaśnił tą kwestię.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Dyrektor SPZOZ Lehmann był zaproszony na
sesję, ale z przyczyn rodzinnych nie mógł przybyć.
Sołtys wsi Świniec nie rozumie dlaczego uchwała Pana Burmistrza nie została wprowadzona
w porządek obrad natomiast wniosek kilku radnych o zmianę obsługi prawnej Rady Miejskiej
Krzywinia został przyjęty. Prosi o wyjaśnienia Przewodniczącą Rady.
Sołtys wsi Gierłachowo powiedział, że sołtysem jest 34 lata, „przechodził” różnych
naczelników Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń oraz Burmistrzów. Sołtys prosi radnych, aby
zapomnieli o przegranej w wyborach i zaczęli działać nie w interesie własnym, ale w
interesie naszej gminy.
Przewodnicząca Rady przeprosiła wszystkich za popełniony błąd przy dokonywaniu zmiany
porządku obrad.
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Stanisław Wróblewski poinformował, że jako emeryt lubi pracę samorządową. Kiedyś był
radnym w mieście, w sejmiku wojewódzkim. W Krzywiniu mieszka dopiero dwa lata, chce
służyć pomocą swoim doświadczeniem i wiedzą. Pan Wróblewski z przykrością ocenia prace
Radnych Rady Miejskiej Krzywinia. Nie wyobraża sobie jak na 11 radnych czterech radnych
nie wiedziało jak głosować. Ci Radni powinni dobrowolnie dziś zrezygnować i dać szanse
młodszym, bardziej światłym, którzy będą mieli na uwadze dobro naszej gminy. Radni
przyjęli dziś uchwałę, zmieniającą dwuletnią szkołę na trzy letnią. Może Ci Radni powinni
zapisać się do tej szkoły i nauczyć się podstaw demokracji i podstawowej wiedzy. Pan
Wróblewski przeprosił za ostre słowa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia poinformowała, że na kartach do głosowania,
było tylko jedno nazwisko, a Radni nie mieli możliwości wypowiedzieć się tak, albo nie, i
stąd chcąc zagłosować przeciwko danemu kandydatowi głos był nieważny.
Paweł Buchowski, Finadvice Polska Spółka z o.o. powiedział, że firma chcąc wybudować
siłownie wiatrowe chce działać zgodnie z prawem, nie szkodząc zdrowiu mieszkańcom
Gminy. Burmistrz przedstawił starania firmy jako szantaż w celu zmuszenia gminy do
działania przynoszącego korzyści Finadvice. Intencja i treść listu jest inna niż Burmistrz ją
przedstawił. Paweł Buchowski poprosił Burmistrza o odczytanie pisma.
Burmistrz odpowiedział, że nigdy nie powiedział, że jest to szantaż. Koszt oblotu samolotem
został wymieniony jako przykład kosztu. Burmistrz poinformował, że nie posiada przy sobie
pisma, dlatego go nie odczyta. Ponadto Burmistrz poprosił Pana Buchowskiego o
przemyślenie kwestii szkodliwości budowy siłowni wiatrowych dla zdrowia i życia.
Paweł Buchowski odpowiedział, że intencją firmy jest polubowne załatwienie sprawy na
wspólnym spotkaniu.
Mieszkaniec Krzywinia odniósł się do budowy siłowni wiatrowych. Powiedział, że do
czynienia mamy z trzema podmiotami: właściciel gruntu, który się zgodził, firma i sąsiedzi.
Te trzy podmioty muszą się zgodzić. Egzekwowanie pieniędzy od gminy teraz jest nie na
miejscu.
Sołtys z gminy Krzywiń, powiedział, że skoro plan był źle przygotowany, to firma Finadvice
Polska Spółka z o.o. powinna teraz skarżyć się z planistą, a nie z gminą.
Paweł Buchowski odpowiedział, że uchwalanie studium i planu jest zadaniem własnym
gminy.
Radny Nowak odniósł się jeszcze do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Krzywiniu. Radny ze
spotkania z Zastępcą Dyrektora SPZOZ Kościan, dowiedział się, że sprzęt, który znajdował
się w Gabinecie Rehabilitacyjnym w Krzywiniu był zakupiony m.in. przez KRUS. KRUS
nieodpłatnie przekazał cały sprzęt szpitalowi w Kościanie. Radny uważa, że gdyby sprzęt był
własnością nadal KRUS, gabinet dzisiaj funkcjonowałby dalej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia odczytała pismo, jakie wpłynęło od Mieszkańców
Ziemi Krzywińskiej. Pismo to stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Burmistrz uważa, że odpowiedzialność za przedstawienie takiego pisma ciąży na
przedstawiającym. Burmistrz zapytał do kogo ma skierować pytania w sprawie tego pisma.
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Ponadto Burmistrz zapowiedział, że przygotuje listę pytań i skieruje je do Przewodniczącej
Rady. Prosi o przekazanie pytań autorom pisma w celu uzyskania odpowiedzi.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że widziała podpisy, złożone pod tym pismem. Została
poproszona także o odczytanie pisma bez ujawniania podpisów dla celów bezpieczeństwa.
Sołtys z gminy Krzywiń uważa, że czas anonimów minął. Podobny błąd popełniony przez
byłego Przewodniczącego Rady miał już miejsce. Sołtys zapytał ile było podpisów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia poinformowała, że na liście było sto czterdzieści
podpisów. Radnym będzie udostępniony wgląd do tych podpisów po sesji.
Sołtys z gminy Krzywiń powiedział, że na gminę, która liczy 10.000 mieszkańców
Przewodnicząca Rady odczytuje anonim z 140 podpisami.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia powiedziała, że radnymi jest się dla wszystkich
mieszkańców, nawet dla tej mniejszości.
Sołtys z gminy Krzywiń powiedział, że czas na anonimy minął, dzisiaj każdy może przyjść do
Rady, do burmistrza i powiedzieć co myśli.
Mieszkaniec Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że czuje się obrażony tym pismem i
uważa, że jeżeli ktoś pod pismem się podpisuje, to powinien mieć odwagę mówić o tym
otwarcie. Mieszkaniec uważa, że podpisy mogły złożyć osoby spoza terenu Gminy Krzywiń,
dlatego apeluje o ujawnienie się komitetu, o którym mowa w odczytanym piśmie. Starosta
Kościański powiedział przy rezygnacji Radnego Majorczyka z funkcji Przewodniczącego , że
ludzie na terenie Gminy Krzywiń boją się rozmawiać. Ludzie boją się rozmawiać, bo jak w
przyszłych wyborach będzie rządzić Porozumienie Ziemi Kościańskiej to dopiero wtedy będą
zmiany.
Sołtys wsi Gierłachowo apelował do Rady o zgodę, dodając, że zgoda buduje, a niezgoda
rujnuje.
Sołtys Lubinia zapytała w jakim stopniu takie pismo jest reprezentatywne, skoro, sołtysi w
swoich miejscowościach takiego pisma nie widzieli. Na przyszłość należy zastanowić się
przed odczytaniem takiego pisma.
Stanisław Wróblewski powiedział, że pismo należy zwrócić do autorów w celu zawiązania
stowarzyszenia, rejestracja jest bezpłatna i jako stowarzyszenie niech wystąpią na Radzie
Miejskiej. To pismo jest anonimem.
Ad.8.
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia zamknęła XIX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 1930 .
Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz
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