Protokół nr XX/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 9 marca 2012 roku
w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1000 XX
Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca powitała Radnych, oraz zaproszonych gości zebranych na Sali. Lista
obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 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.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Jacek Nowak
- Burmistrz Miasta i Gminy
2. Honorata Krupka
- Skarbnik Miasta i Gminy
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz poinformowała Radnych, że
sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Jacka Nowaka złożony w dniu 5 marca 2012r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
Radny Andrzej Gubański zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku
obrad- wolne głosy i wnioski.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad.
Uzasadniając powiedział, ze dzisiejsza sesja jest zwołana tylko dlatego, że uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Śrem, gminą Brodnica, gmina Dolsk i powiatem
Śremskim, w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup energii elektrycznej nie została wprowadzona w porządek obrad XIX
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia. Burmistrz wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowego
punktu w porządek obrad pod warunkiem, ze sesja będzie ograniczona czasowo.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła punkt 3. Wolne głosy i wnioski
do porządku obrad.
W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Śrem, gminą
Brodnica, gmina Dolsk i powiatem Śremskim, w celu przeprowadzenia wspólnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zamknięcie sesji.
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Ad. 2
Przyjęcie uchwał w sprawie.
1) wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Śrem, gminą Brodnica, gminą Dolsk i
powiatem Śremskim, w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Projekt uchwały Radni otrzymali
wraz z materiałami na sesję.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Śrem, gminą Brodnica, gmina Dolsk i powiatem
Śremskim, w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup energii elektrycznej. Burmistrz powiedział, że na podstawie wykonanej
analizy podjęcie uchwały pozwoli Gminie zaoszczędzić około 140 tyś złotych, co stanowi ok.
17 % w stosunku rocznym oraz zapewnia stabilność ceny. Umowa będzie podpisana na 1,5
roku, do końca 2013r.
Radny Roman Majorczyk zapytał, dlaczego Gmina Książ zrezygnowała z uczestnictwa w
grupie zakupowej.
Gmina Książ już wcześniej przygotowała wszystkie dokumenty i podpisała już umowę. Z
informacji Burmistrza Śremu wynika, ze Gmina Książ wyraziła chęć przystąpienia do grupy
zakupowej przy najbliższej okazji.
Radny Bolesław Ratajczak zapytał Burmistrza dlaczego Gmina Krzywiń ma przystąpić do
wspólnego zamówienia z Gminami z Powiatu Śremskiego, a nie z gminami z Powiatu
Kościańskiego.
Burmistrz odpowiedział, że nie otrzymał takiej propozycji od Gmin z Powiatu Kościańskiego.
Burmistrz dodał, że propozycja od Gmin z Powiatu Śremskiego została złożona i zamierza ją
wykorzystać. W procedurze przetargowej pojawiają się koszty w wysokości 14 tyś złotych
jako wynagrodzenie dla firmy przygotowującej ofertę przetargową. Są to koszty jednorazowe
do końca 2012 roku.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie (12 za) przyjęła uchwałę nr XX/99/2012
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Śrem, gminą Brodnica, gminą Dolsk i
powiatem Śremskim, w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
Ad. 3
Wolne głosy i wnioski.
Radny Andrzej Gubański powiedział, że w dniu 6 czerwca 2012 roku odbyło się w Łagowie
zebranie Sprawozdawcze OSP Łagowo. Z zebrania wynikły pewne niejasności. W
Sprawozdaniu na zebraniu nie było ujętej zabawy dożynkowej. Nikt nie potrafił ustalić kto
zapłacił za orkiestrę. W efekcie okazało się, ze zapłacił Urząd Gminy. Jeden z organizatorów
przyznał się, że odwiózł fakturę do urzędu, jednakże była tylko z dwoma podpisami. Trzeci
podpis najprawdopodobniej został podpisany, w co Radny nie wierzy.

2

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że jeżeli jest złożony wniosek o
dofinansowanie faktury, to jest on podpinany pod fakturę i wówczas wystarczy jeden tylko
podpis.
Radny Gubański powiedział, że pod fakturą podpisały się dwie osoby, a teraz są trzy podpisy.
Skarbnik poinformowała, że odszuka tę fakturę i wyjaśni tą sprawę.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że nie ma potrzeby, aby wszyscy Radni otrzymali tę
fakturę.
Radny Bolesław Ratajczak poprosił również o kopię tej faktury.
Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz również zgłosiła chęć otrzymania tej faktury.
Radny Gubański zapytał Przewodniczącą Rady Miejskiej Krzywinia jak wygląda sprawa
Gabinetu Rehabilitacji w Krzywiniu.
Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz poinformowała, że otrzymała informację od Pana
Bernarda Turskiego, Radnego Powiatu Kościańskiego, że Gabinet Rehabilitacji w Krzywiniu
będzie czynny po 19 marca w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania od negatywnej
decyzji NFZ.
Radny Majorczyk powiedział, że Pan Wróblewski powinien wytłumaczyć się z tego co
powiedział o sytuacji Gabinetu Rehabilitacji w Krzywiniu na ostatniej sesji.
Burmistrz Miasta I Gminy Krzywiń powiedział, że należałoby tą kwestię wyjaśnić.
Przewodnicząca Rady potwierdziła, że Gabinet będzie czynny, w wyniku rozpatrzenia
odwołania.
Ad.4.
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia zamknęła XX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 1030 .

Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz
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