Protokół nr XVIII/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 31 stycznia 2012 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 17:00
XVIII 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 12
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Radny Radosław Chmielewski- 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
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
4. Maciej Gubański
5. Henryk Kolan
- Kierownik Referatu Służb Technicznych
6. Aleksandra Ślotała - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywiniu
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
7. Bogumiła Bąkowska
8. Marek Żołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
9. Grażyna Nowaczyk
- Dyrektor Szkoły podstawowej w Bieżyniu.
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w
10. Anna Szułczyńska
Krzywiniu
11. Jolanta Bilska
- Podinspektor Referatu Organizacyjnego
12. Agnieszka Szczerbal
- Inspektor Referatu Organizacyjnego
13. Ferdynand Stężycki
- Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej
14. Kamila Bilska
- Przewodnicząca Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
15. Ewa Leciejewska
- Burmistrz Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń.
16. 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.
Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała Pani Jolancie Bilskiej i Agnieszce Szczerbal
za wieloletnią, profesjonalną i oddaną pracę w Biurze Rady, życząc dalszych sukcesów
zawodowych.
Sołtys wsi Jerka w imieniu wszystkich sołtysów podziękował Pani Zofii Marciniak za
współpracę, życząc dalszych sukcesów w pracy na rzecz Gminy Krzywiń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
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W związku z brakiem wniosków porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.
2) Uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok:
a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez
Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną.
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
c) Przedstawienie opinii stałych komisji Rady.
d) Ustosunkowanie się Burmistrza do uwag, zastrzeżeń i wniosków.
e) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu.
f) Dyskusja nad proponowanymi poprawkami, ich przegłosowanie.
g) Podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
Ad. 2
1) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata
2012-2023. Projekt uchwały Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia poprosiła Burmistrza o komentarz do w.w.
uchwały, a Panią Skarbnik Honoratę Krupkę o przedstawienie Opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła pierwotny projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.
Następnie Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła Opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącą projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2012-2023. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.

Skarbnik przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012-2023:
a) Nowe brzmienie § 5 „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012r.”
b) Nowe brzmienie § 2 „Ustala się wykaz planowanych przedsięwzięć, zgodnie z
Załącznikami nr a), b), c), 2), 3) do Wieloletniej Prognozy Finansowej o której mowa
w § 1 ust.1 niniejszej uchwały.
c) Dodanie § 3 w brzmieniu
„1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do zaciągania zobowiązań:
1) Związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.”
2

d) Zmianę numeracji § w projekcie uchwały- jeżeli autopoprawka c) zostanie przyjęta.
Kolejno § 3, § 4, § 5 otrzymają brzmienie § 4, § 5, § 6
e) § 5 otrzymuje brzmienie „uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2012r.”
Radny Bolesław Ratajczak poprosił o gotowy projekt uchwały z naniesionymi
autopoprawkami zgłoszonymi na dzisiejszej sesji, ponieważ nie zdążył zanotować wszystkich
autopoprawek.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń podsumowała zgłoszone autopoprawki, wskazując, że w
zasadzie są to 3 poprawki redakcyjne, poza tym dodanie §3., gdzie Rada Gminy może
upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do zaciągania zobowiązań. To nie jest nic
nowego, ten punkt był także w uchwale w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na 2011
rok. Jest wiele umów z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Byłoby
to duże utrudnienie, gdyby takiego upoważnienia nie było. Zmiana numeracji jest uzależniona
od tego czy Rada Miejska przegłosuje wprowadzenie upoważnienia dla Burmistrza.
Radny Majorczyk zgłosił uwagę do §5. Pani Skarbnik zmieniła zapis, że wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że taki zapis jest zbędny. Gdyby
ta uchwała była przyjmowana w roku 2011, to ten zapis byłby prawidłowy, natomiast
uchwała jest przyjmowana w roku 2012, dlatego powinien być zapis „Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.” Radny Majorczyk zwrócił
uwagę Pani Skarbnik, że jest to czytanie tekstu ze zrozumieniem.
Pani Skarbnik zgodziła się z propozycją Pana Radnego Majorczyka.

Radny Roman Majorczyk zapytał Panią Skarbnik, czy jeżeli w WPF w 2011r. dochody
majątkowe były zaplanowane na 2012 rok w kwocie 2 mln, to czy co roku w nowej
Wieloletniej Prognozie Finansowej można planować inne kwoty, przypomnę, że w tym roku
jest tylko 1 milion.
Skarbnik przypomniała, że na posiedzeniach poszczególnych Komisji było wyjaśniane, że nie
można zakładać wygórowanych kwot. Rok 2011 jest doskonałym przykładem, gdzie
zaplanowany był 1 milion, a i tak ta kwota nie miała odzwierciedlenia do rzeczywistości.
Przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej można:
a) Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na nową, albo
b) Nanieść poprawki do istniejącej już Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Skarbnik poinformowała, że zaproponowała rozwiązanie, o którym mowa w pkt. a)
Radny Majorczyk zapytał Burmistrza jaki jest sens utrzymywania dzierżawy z Cichowa do
2020r., skoro nic tam się nie dzieje, chyba, że Burmistrz ma inne plany z tym związane.
Burmistrz wskazał, że sensu nie ma i nie było. Dzisiaj sprawa kolejki parkowej w Cichowie
jest w Komendzie policji. Na dzisiaj ta dzierżawa musi być, ponieważ znajdują się tam
urządzenia, które mogą być zdemontowane. Gmina z tytułu funkcjonowania kolejki parkowej
miała tylko dzierżawę. W tej chwili została usankcjonowana na tym terenie działalność
gospodarcza w formie qadów. Po rozstrzygnięciu sprawy przez Policję ta dzierżawa zostanie
rozwiązana. Gmina nie kupi tej nieruchomości, z racji tej, że prawo pierwokupu
nieruchomości, przysługuje spadkobiercom, tak jak i w przypadku pałacu. Nie ma informacji
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o przetargu. Był zamiar dokonać zakupu tej nieruchomości za „złotówkę”, ale jeżeli będzie
możliwość to tylko zgodnie z wyceną.
Radny Majorczyk, zwrócił uwagę, że właścicielem Pałacu w Cichowie jest Gmina. Ponadto
zapytał, dlaczego w załączniku 2 część a) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012-2023 są nakłady na kanalizację Sanitarną w
Krzywiniu do 2014r. w wysokości tylko 2 miliony. Za 2 miliony może będzie wybudowany
sam budynek. W 2013r. gmina wyda 1,5 mln, w 2014 r. 0,5 mln. Jeżeli Inwestycja będzie
realizowana z własnych środków to na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu.
potrzeba jeszcze 20 lat.
Burmistrz ustosunkowując się do zadanego pytania stwierdził, że „Pan Radny Majorczyk nie
jest w temacie”. Wieloletnia Prognoza Finansowa musi spełniać swoje wskaźniki. Temat ten
był poruszany na posiedzeniu Komisji, gdzie nie był Pan obecny. W marcu jest planowany
konkurs w ramach WRPO, przygotowywane jest studium wykonalności pod ten konkurs.
Będzie możliwość dofinansowania tej inwestycji. Ponadto planujemy także pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Radna Motławska powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to nie jest Wieloletni
Plan Inwestycyjny, to jest budżet planowany na każdy rok. W Wieloletniej Prognozie
Finansowej liczy się nadwyżkę operacyjną dla każdego roku. Nadwyżka operacyjna jest to
dochód bieżący i dochód ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Z tej nadwyżki operacyjnej z trzech lat począwszy od 2011 do 2013, jest obliczana średnia
arytmetyczna, która jest wskaźnikiem w 2014 roku dla oceny inwestycji gminy. Nie można
myśleć tylko o samych nakładach inwestycyjnych, Aby zwiększyć ten wskaźnik należy:
zwiększyć dochody ze sprzedaży majątku, zmniejszyć wydatki. Gdyby chciano zaplanować
budowę kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej to wówczas
w 2014 roku Gmina Krzywiń będzie znajdować się poniżej wskaźników i wówczas gmina
ogłosi bankructwo. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest prognozą kroczącą. Od 2012 roku
jest wprowadzana nowa WPF. Dziś jest dług, który należy spłacić, nie ma majątku, który
można sprzedać. Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, Strategicznych już nie ma. Nie można
maksymalizować pewnych nakładów, ponieważ do niczego to nie doprowadzi. Organ
stanowiący może upoważnić Burmistrza. Czy to jest zasadne? Wcześniej nie było zadań,
które wykraczały poza rok budżetowy. Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycją, która
wykracza poza rok budżetowy, dlatego to upoważnienie dla Burmistrza jest konieczne.
Radny Ratajczak, stwierdził, że w WPF w 2011 roku nie było upoważnienia dla Burmistrza,
natomiast Pani Skarbnik na Komisji mówiła, ze takie upoważnienie było. Kto kłamie?
Radna Motławska odpowiedziała, że w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011r.
takie upoważnienie było. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że skoro nie ma zadań
wykraczających poza rok budżetowy 2011, to takie upoważnienie nie było potrzebne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz poprosiła Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji na temat Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012-2023. Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych odczytała opinię Komisji na
temat Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023. Opinia stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał opinię Komisji na temat Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012-2023. Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca
autopoprawki.

Rady

Miejskiej

Joanna

Ziętkiewicz

odczytała

kolejno

wszystkie

Autopoprawka nr 1.
Nowe brzmienie § 2 „Ustala się wykaz planowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikami
nr a), b), c), 2), 3) do Wieloletniej Prognozy Finansowej o której mowa w § 1 ust.1 niniejszej
uchwały.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie (12 za) przyjęła autopoprawkę nr 1 do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012-2023.
Autopoprawka nr 2
2. Dodanie § 3 w brzmieniu
„1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do zaciągania zobowiązań:
1. Związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, większością głosów (8 za, 2 przeciw, 2
wstrzymujących się) przyjęła autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012-2023.
Autopoprawka nr 3
Zmianę numeracji § w projekcie uchwały. Kolejno § 3, § 4, § 5 otrzymają brzmienie § 4, § 5,
§ 6.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie (12 za) przyjęła autopoprawkę nr 3 do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012-2023.
Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012-2023.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, większością głosów (8 za, 4 wstrzymujących się)
przyjęła uchwałę nr XVIII/91/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej
na lata 2012-2023. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 2
2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012
rok. Projekt uchwały Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
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Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Sołtys z Gminy Krzywiń zwrócił uwagę, ze Pan Andrzej Gubański nie podnosi ręki, a jego
głos się liczy.
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że Pan Andrzej Gubański podnosi rękę, tylko niżej niż
pozostali.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń podziękował Radnym za przyjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012-2023. Budżet na 2012 rok jest
bezpieczny i optymalny. W 2012 roku nie planuje się zaciągnąć kredytu a dodatkowo spłacić
dotychczasowe kredyty. Burmistrz uważa, że budżet jest na tyle bezpiecznym że pozwoli
przetrwać nam kolejne lata.
Przewodnicząca Rady poprosiła o komentarz Skarbnika Miasta I Gminy Krzywiń.
Skarbnik przedstawiła podstawowe założenia do budżetu.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie Budżetu Miasta i Gminy Krzywin na 2012. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przestawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Krzywin na 2012 rok. Autopoprawki stanowią załącznik
nr 11 do niniejszego protokołu.
Ponadto Skarbnik poinformowała, że zmieni się numeracja § w projekcie uchwały. Kolejno §
11, § 9, § 10, § 11 otrzymają brzmienie § 9, § 10, § 11, § 12.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad autopoprawkami do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Krzywin na 2012 rok.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, większością głosów (10 za, 2 wstrzymujących się)
przyjęła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy
Krzywin na 2012 rok.
Pan Bolesław Ratajczak zapytał, dlaczego wydatki bieżące są wyższe od roku 2011 a wydatki
majątkowe są niższe od 2011r. To jest przejadanie pieniędzy. Radny zapytał, również
dlaczego w projekcie budżetu na 2012 rok nie ma dofinansowania zewnętrznego, ani ze
środków unijnych, ani z Urzędu Marszałkowskiego.
Skarbnik Miasta I Gminy Krzywiń odpowiedziała, że najpierw należy skupić się na
wydatkach bieżących, a dopiero następnie na wydatkach majątkowych. Jeżeli chodzi o środki
unijne będzie złożony projekt na kanalizację sanitarną w Krzywiniu, jest złożony projekt na
budowę drogi do Kuszkowa, jednak na razie nie ma informacji, czy jest on dofinansowany,
dlatego nie ma w budżecie. Można składać wnioski, ale muszą być projekty.
Rada Motławska powiedziała, że wydatki bieżące zostały zmniejszone o 148 tyś., natomiast
wydatki majątkowe zostały zwiększone o 138 tyś. Na wydatki majątkowe wpływ miały:
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zniesienie zakupu laptopów (30 tyś.) oraz dodanie sieci wodociągowej w Jerce (18 tyś.) i
budowy drogi ul. Krótkiej w Jerce (150tyś.). W wydatkach bieżących zostało zdjęte z
administracji gminy 148 tyś. jednocześnie dołożono na schronisko dla zwierząt 10 tyś
złotych.
Radny Majorczyk powiedział, że na początku swojej kadencji zapowiadał Burmistrz
zatrudnienie pracowników merytorycznych, przygotowanych, piszących wnioski unijne.
Radny zwrócił uwagę, że w budżecie na rok 2012 nie ma wniosków, nie ma dofinansowań,
nie ma projektów, na które można składać wnioski. Aby uzyskać dofinansowanie na budowę
kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu już dzisiaj powinno być pozwolenie na budowę. Półtora
roku był robiony projekt budynku kanalizacji sanitarnej. Po roku Pan Burmistrz informuje, że
zostało zlecone wykonanie studium wykonalności na temat przebiegu kanalizacji sanitarnej
dla Krzywinia. To jest początek drogi projektowania kanalizacji sanitarnej. Miną dwa lata, a
ze sztandarowej inwestycji nie pozostanie nic. Zdaniem radnego jest to najgorszy budżet od
22 lat samorządu. Nie ma pieniędzy zewnętrznych, które tak bardzo poprzednie budżety
wspomagały. Jestem zawiedziony tym budżetem. Przykład: uchwałą w grudniu 2011,
przyjmowaliśmy środki do budżetu, gdzie na 3.490.000 zł, tylko 810.000 tyś to
dofinansowanie własne. W tym roku pozyskane z zewnątrz tylko 160.000 zł, bardzo mało.
Jestem zawiedziony tym budżetem.
Burmistrz odpowiada, że specjalistą w tej dziedzinie jest Maciej Gubański i to on mógłby
powiedzieć o wiele więcej niż Radny Majorczyk w kwestii budowy oczyszczalni ścieków.
Burmistrz uważa, że stwierdzenie, że dwa lata są stracone jest błędne. Dziś bardzo pięknie
radny Majorczyk mówi o kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu, jednak przez ostatnie lata nic
nie potrafił zrobić w tej kwestii. Na dzisiaj przygotowany projekt, pozwolenie na budowę
może być wydane po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania zewnętrznego do
momentu podpisania umowy.
Maciej Gubański przedstawił cykl życia projektu. Ten projekt został poszerzony, dołączono
do tego projektu wykonanie kanalizacji deszczowej. Od około pół roku dokumenty są w
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i czekają na opinię. Potem zostanie wydana
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dopiero po ostatecznych poprawkach
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, można wykonać ostateczny kosztorys. Po
wykonaniu tego kosztorysu te kwoty należy umieścić w Studium Wykonalności, które jest
niezbędnym załącznikiem do wniosku. Gubański poinformował, że gmina ma zamiar złożyć
wniosek na konkurs w ramach WRPO w miesiącu marcu. Jest to ostatni konkurs w obecnym
okresie finansowania Unii Europejskiej. Studium Wykonalności jest to bardzo trudny
dokument, dlatego firma consultingowa przygotowuje ten wniosek. Wniosek będziemy
składać bez pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę będzie konieczne dopiero przy
podpisywaniu umowy.
Burmistrz, podsumował, że jeżeli tylko uda się wygrać konkurs w ramach WRPO to będzie
to większe dofinansowanie niż przez 20 lat otrzymała Gmina Krzywiń.
Krystyna Motławska, poinformowała że, w planach wieloletnich inwestycyjnych do 2010r.
był projekt kanalizacji w Krzywiniu w różnych kwotach. W 2010 roku, gdy wchodziła
Wieloletnia Prognoza Finansowa, zginął temat kanalizacji. Dlaczego brak było tematu
kanalizacji przed terminem opracowywania planów na 2011 rok, temat ten pozostanie pod
znakiem zapytania.
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Andrzej Gubański poinformował Panią Motławską, że na wspólnej Komisji również był ten
temat poruszany przez Panią Motławską, tylko w szerszym zakresie.
Andrzej Gubański zapytał również, czy już jest informacja, jakie inwestycje będą wspólnie
wykonane z Powiatem Kościańskim w roku 2012r.?
Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie wiadomo, jakie inwestycje będą wspólnie prowadzone
z Powiatem Kościańskim. Najprawdopodobniej w marcu ze Starostą zostanie ustalony wykaz
takich inwestycji. W budżecie gminy na 2012 rok na ten cel jest zapisana kwota 350 tyś.
złotych.
Radny Gubański zapytał Burmistrza, czy próg zwalniający w Mościszkach jest przewidziany
jako wspólna inwestycja z powiatem?
Burmistrz poinformował, że w marcu będzie miał taką informację.
Przewodnicząca poinformowała, że poszczególne komisje opiniowały projekt uchwały w
sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Krzywin na 2012 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz poprosiła Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii na temat projektu Budżetu Miasta i Gminy
Krzywin na 2012 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji na temat projektu Budżetu
Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok. Opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych odczytała opinię Komisji na
temat projektu Budżetu Miasta i Gminy Krzywin na 2012 rok. Opinia stanowi załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał opinię Komisji na temat projektu Budżetu
Miasta i Gminy Krzywin na 2012 rok. Opinia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
Radny Kaczmarek zapytał w imieniu radnego Zielińskiego, czy w projekcie Budżetu Miasta i
Gminy Krzywin na 2012 rok w § 12 zamiast „uchwała wchodzi życie od 1 stycznia 2012
roku” nie powinno być „z dniem podjęcia obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku”.
Skarbnik poinformowała, że pozostaje pierwotny tekst uchwały, bez autopoprawki, ponieważ
nie została przekazana pod głosowanie, czyli „z dniem podjęcia z mocą obowiązującą”.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy
Krzywin na 2012 rok wraz z autopoprawkami.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, większością głosów (8 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący
się) przyjęła uchwałę nr XVIII/92/2012 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy
Krzywin na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1915 ogłosiła przerwę.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej wznowiła obrady Rady Miejskiej Krzywinia godz. 1935.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie Budżetu.
Ponadto Burmistrz przypomniał, że budżet Unii Europejskiej rządzi się okresami
programowania.
Ad. 3
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 16 do niniejszego protokołu.
Ad.4
Wolne głosy i wnioski.
Radna Motławska przypomniała, że § 34 statutu Gminy Krzywiń przedstawia elementy, jakie
powinien zawierać porządek obrad. Radna Motławska prosi, aby Pani Przewodnicząca
przedstawiała na każdej sesji sprawozdanie z działalności podjętej w okresie
międzysesyjnym. Ponadto Radna prosi Pana radnego Majorczyka, byłego przewodniczącego
o zapoznanie wszystkich ze sprawozdaniem z działalności z okresu pełnienia funkcji
przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że wprowadzi stałe punkty do porządku obrad, ale po
otrzymaniu zgody od Rady Miejskiej Krzywinia.
Radny Roman Majorczyk przedstawił sprawozdanie z działalności za okres pełnienia funkcji
przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły zaproszenia na szkolenia.
Wszelkie informacje można otrzymać w Biurze Rady.
Ferdynand Stężycki poinformował, że Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje szkolenia dla
rolników dotyczące min. zasad wzajemnej zgodności. Ponadto 28 lutego odbędzie się
szkolenie dla rolników z zakresu hodowli bydła ras mięsnych. Liczba miejsc jest ograniczona.
Radny Antoni Nowak zwrócił się z pytaniem, czy w Urzędzie Gminy będą wyłożone PIT-y.
Burmistrz odpowiedział, że jest planowana współpraca w tym zakresie z Urzędem
Skarbowym.
Sołtys wsi Zbęchy Pole poinformował, że w miesiącu marcu w Świetlicy w Zbęchach Pole
odbędzie się szkolenie z zakresu środków ochrony roślin. Ponadto sołtys poinformował, że
można do niego zgłaszać chęć uczestnictwa w szkoleniu.
Mateusz Nejranowski zapytał Radnego Majorczyka, czy odczytane sprawozdanie ma być
przytoczone do protokołu, czy może stanowić załącznik do protokołu z sesji.
Radny Majorczyk poinformował, że sprawozdanie odczytane przez niego może stanowić
załącznik do protokołu.
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Radna Magdalena Mielczarek, uważa, że nie jest to dobry pomysł, aby to sprawozdanie
stanowiło załącznik do protokołu, poprosiła także o ponowne przejrzenie sprawozdania.
Ad. 5
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz o godz. 1955 zamknęła XVIII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.

Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz
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