Protokół nr XXII/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 23 kwietnia 2012 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 17:10 XXII
Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca powitała Radnych, Sołtysów oraz zaproszonych gości zebranych na Sali.
Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załączniki 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.
Nieobecna:
Radna Teresa Klupś- usprawiedliwiona.
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. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
6. Zofia Marciniak
- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu
7. Henryk Kolan
- Kierownik Referatu Służb Technicznych
8. Aleksandra Ślotała
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywiniu
- Dyrektor Szoły Podstawowej w Bieżyniu
9. Grażyna Nowaczyk
10. Beata Zborowska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Lubiniu
11. Marek Żołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
12. Dorota Słowińska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce
13. Anna Szułczyńska
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w
Krzywiniu
14. Ferdynand Stężycki
- Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej
15. Kamila Bilska
- Przewodnicząca Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
16. Ewa Leciejewska
- Burmistrz Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń.
17. Andrzej Skibiński
- Radca Prawny
Lista zaproszonych gości oraz lista obecności pracowników Urzędu Miasta i Gminy w
Krzywiniu oraz kierowników oraz gminnych jednostek organizacyjnych stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
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1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9.03.2012r.
Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.03.2012r.
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z
wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
2. Zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.
3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
4. Nabycia nieruchomości w obrębie Jurkowo wraz z infrastrukturą wodociągową.
5. Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Krzywiń.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9.03.2012r.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (12 za) przyjęła protokół XX Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 09.03.2012r.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.03.2012r.
Radny Andrzej Gubański zgłosił wniosek o nieprzyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia, ponieważ nie odzwierciedla w pełni XXI Sesji Rady Miejskiej.
Wypowiedź Pana Burmistrza powinna być w pełni zapisana. Ponadto Radny powiedział, że
nie miał możliwości zweryfikowania protokołu z nagraniem, ponieważ protokół otrzymał w
piątek, a w poniedziałek nie mógł przybyć do urzędu.
Rada Miejska Krzywinia większością głosów (3 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące się) odrzuciła
wniosek Radnego Gubańskiego.
Rada Miejska Krzywinia większością głosów (5 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się) przyjęła
protokół XXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.03.2012r.
Ad. 4
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz przedstawiła informację z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w
okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.
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Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w okresie
międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Radny Roman Majorczyk zapytał Burmistrza kiedy będzie sprawozdanie z wykonania uchwał
za rok 2011.
Burmistrz odpowiedział, że przygotuje to sprawozdanie, ale nie poda dokładnego terminu,
poza tym spotkania z mieszkańcami w tym okresie w sprawie elektrowni wiatrowych
absorbowały wystarczająco dużo czasu. Burmistrz wyraził nadzieję, że postara się do
przyszłej sesji takie sprawozdanie przygotować.
Radny Roman Majorczyk zapytał Burmistrza, czego dotyczył wniosek złożony do organów
ścigania, o którym Pan Burmistrz wspominał na spotkaniu z mieszkańcami w Domu Strażaka
w Krzywiniu.
Burmistrz To był wniosek do Prokuratury, który miał na celu złożenie przez Prokuraturę do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargi na decyzję o umorzeniu postępowania
środowiskowego. Takie pismo zostało przedstawione do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i
Prokuratury Rejonowej w Kościanie. Burmistrz wyraził nadzieję, że Radny pamięta jak na
spotkaniu prawnik firmy mówił o tym, że do SKO złożył skargę na działanie Burmistrza w
związku z tym, że nic się nie dzieje w sprawie decyzji środowiskowej. Wówczas
powiedziałem, że złożyłem wniosek do Prokuratury, aby złożyła skargę do SKO, ponieważ
Burmistrz nie ma możliwości odwoławczych w tym zakresie od decyzji SKO. Można
zapoznać się z tym pismem.
Radny Majorczyk powiedział, że bardzo dziwnie to brzmi, że Burmistrz domaga się od
organów ścigania czegoś co, sam powinien zrobić.
Burmistrz powiedział, że nie ma możliwości odwołania się od decyzji SKO, dlatego
zastosował taką formę odwołania przez prokuraturę.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie zgłosili interpelacji ani zapytań.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła komentarz do projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywin na 2012 rok.
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Radny Roman Majorczyk zapytał Panią Skarbnik, czy w związku z dotacją w kwocie 15.000
zł dla Uniwersytetu, Gmina Krzywiń jest wyjątkiem, czy inne Gminy też tej dotacji nie
udzielają.
Burmistrz odpowiedział, że podjął decyzję, aby tą dotację z UAM zdjąć, ponieważ losy tej
uczelni są niepewne, nie ma w tej chwili już naboru. Ponadto podczas wspólnego spotkania ze
Starostą Burmistrz również na ten temat rozmawiał i zaproponował przekazanie 15.000 zł dla
szpitala kosztem dotacji dla Uniwersytetu. Powiat, najprawdopodobniej również tych
pieniędzy nie przekaże, ponieważ jest to niecelowe.
Przewodnicząca Rady poinformowała Radnych, że czytając projekt uchwały nie będzie czytać
podstawy prawnej, ponieważ każdy z Radnych otrzymał tekst projektu uchwały.
Radni nie wnieśli sprzeciwu, wobec czego propozycja przewodniczącej została przyjęta.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXI/121/2012 w
sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła komentarz do projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia zapytała Radcę Prawnego, czy może być w
uchwale umieszczony skrót nazwy SPZOZ?
Radca prawny odpowiedział, że w sensie prawnym nie ma to znaczenia.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXI/122/2012 w
sprawie Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
3. Nabycia nieruchomości w obrębie Jurkowo wraz z infrastrukturą wodociągową.
Maciej Gubański przedstawił komentarz do projektu uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości w obrębie Jurkowo wraz z infrastrukturą wodociągową.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, ze kwota 250 tys. złotych jest ujęta w wydatkach
majątkowych na 2012r. w I wersji, gdy mówiliśmy o wydatkach majątkowych 1.882.322 zł.
Radny Roman Majorczyk zapytał czy ta nieruchomość jest nabywana od osób fizycznych od
Państwa Skibińskich, którzy na swojej działce mieli hydrofornie.
Państwo Skibińscy, chcąc zaopatrzyć działki w wodę wybudowali stację wodociągową, teraz
nie mogą świadczyć usług w tej dziedzinie, poza tym do tej stacji wodociągowej
otrzymujemy teraz także sieć wodociągową, która na dzień dzisiejszy nie spełnia norm,
spełniała je w momencie budowy. Średnica rur jest f-90, natomiast na dzień dzisiejszy
średnica konieczna to f- 110.
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Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXI/122/2012 w
sprawie nabycia nieruchomości w obrębie Jurkowo wraz z infrastrukturą wodociągową.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4. Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Krzywiń.
Przewodnicząca Rady zgłosiła poprawki do projektu uchwały:
a) W załączniku 1 na str. 6, pozycja zadania własne gminy zamiast kwoty 631, proszę
wpisać 623,
b) W załącznik nr 1, str. 6 zamiast 134, proszę wpisać 126,
c) W załączniku 2.6, str.2., pozycja „zasiłki i pomoc w naturze” zamiast 284 proszę
wpisać 235,
d) Str. 2., pozycja „pozostałe koszty utrzymania zamiast 89 proszę wpisać 96,
e) Str. 3., pozycja „świadczenia rodzinne i alimenty”, zamiast 3654 proszę wpisać 3931,
f) Str.3., pozycja “świadczenia z funduszu alimentacyjnego” zamiast 3764, proszę
wpisać 4114.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Ślotała
przedstawiła Ocenę Zasobów pomocy społecznej Gminy Krzywiń.
Radny Andrzej Kaczmarek zapytał, który jest to rok oceny oraz czy liczba 1.2 to liczba
porządkowa.
Dyrektor Aleksandra Ślotała powiedziała, że jest to rok 2011, natomiast liczba 2.1 jest to
liczba porządkowa.
Radna Krystyna Motławska zapytała, czy w prognozie na rok następny w zakresie
mieszkańców i podmiotów gospodarczych nie podaje się żadnej liczby?
Dyrektor Aleksandra Ślotała powiedziała, że ocena zasobów pomocy społecznej została
wykonana na podstawie instrukcji.
Rada Miejska, w obecności 12 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXI/123/2012 w
sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Krzywiń. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W związku z tym, ze nie było zapytań i interpelacji, Przewodnicząca Rady Miejskiej
zaproponowała przejście do następnego punktu obrad.
Ad.9
Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek odczytał sprawozdanie z
działalności Komisji Gospodarczej za rok 2011 oraz plan pracy Komisji gospodarczej na rok
2012 rok. Sprawozdanie i plan pracy stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
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Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i spraw Socjalnych Joanna Ziętkiewicz
odczytała sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2011 oraz plan działania Komisji na rok
2012. Sprawozdanie i plan pracy stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Radna Krystyna Motławska zapytała Wiceprzewodniczącą Komisji Oświaty, czy Komisja
może zlecić innej Komisji przeprowadzenie pracy. Tylko Rada może zlecić. W omawianym
przypadku praca została zrealizowana przez Komisję Rewizyjną na wniosek Komisji
Oświaty. Komisja Oświaty nie może wystąpić z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie
absolutorium, to jest rola Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz odpowiedziała, że zgadza się co do drugiego pytania, od
tego jest Komisja Rewizyjna, ale w gminie tak było przyjęte, że komisja w ten sposób
formułowała wnioski. Co do pierwszego pytania Komisja Oświaty, Kultury i spraw
Socjalnych wysunęła wniosek do Komisji Rewizyjnej.
Radca Prawny powiedział, że poszczególna Komisja może zwrócić się z wnioskiem do Rady,
i dalej Rada dopiero uznaje za stosowne bądź nie, natomiast w zakresie wniosków o
absolutorium dotyczą tylko Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zgłaszała już wcześniej tą niezgodność, ale tak było to
zapisywane. W następnych sprawozdaniach te formułowania będą zapisywane już w inny
sposób.
Przewodnicząca Rady przedstawiła bieżące informacje Biura Rady Miejskiej Krzywinia.
a) W uchwale nr XXI/104/ 2012 w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw
statutów sołectw i Komitetu Osiedlowego Krzywiń dokonano zmiany tekstu i
zapisano poprawnie :w sprawie powołania Doraźnej Komisji do spraw Statutów
Sołectw Gminy Krzywin i Statutu Osiedla Krzywiń” Uchwała z taką zmianą została
przekazana organowi nadzorczemu.
b) W uchwale nr XXI/106/2012 dokonano poprawnego wpisu w podstawie prawnej,
zamiast Dz. U. z 200 r. nr 261, poz. 2603 ze zmianą wpisano tekst jednolity z 2010
roku Dz. U. 102, poz. 651 z późn. zmianami,
c) Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego przekazała
informacje o ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym w dniu 18 kwietnia
2012r. uchwały nr XXI/107/2012 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz
uchwały nr XXI/108/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Obie uchwały będą obowiązywać w terminie 14 dni od ich ogłoszenia,
d) Do Biura Rady wpłynęły dwa pisma, pierwsze od Panów Eugeniusza Kolańczyka i
Eugeniusza Zborowskiego w sprawie w sprawie poparcia ich wniosku o włączenie
telewizji TRWAM, do Multipleksu cyfrowego. Wniosek został przekazany komisjom
Rady Miejskiej Krzywinia oraz Burmistrzowi do zaopiniowania. Drugie pismo
wpłynęło od Pani Grażyny Pawlaczyk, która reprezentuj mieszkańców Os. Gaj w
Cichowie w sprawie interwencji w kwestii utrzymania przejezdności dróg. Pismo to
zostało skierowane do Komisji Gospodarczej.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, że wpłynęły pisma do Biura Rady i zostały
skierowane. Radna uważa, że o miejscu i czasie kierowania pisma decyduje Rada. Pani
Przewodnicząca nie może decydować, gdzie kieruje, jakie pisma. Może przedstawić Radzie,
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że wpłynęły pisma i zapytać się Rady jaka jest jej wola i wtedy Rada podejmie decyzję.
Przewodniczący Rady nie jest trzecią władzą. W swoich działaniach musimy być zgodni z
ustawą o samorządzie gminnym. Przewodniczący pełni funkcję służebną wobec Rady. Nie
popełniajmy takich błędów w przyszłości.
Przewodnicząca powiedziała, że nie zrobiła nic złego, pisma wpłynęły do Biura Rady,
stanowisko w tej sprawie nie zostało jeszcze podjęte. Bardzo trudno będzie zwołać całą radę
Uważam, ze została podjęta słuszna decyzja. Komisje wydadzą opinie, Burmistrz też o tym
wie. Jak tylko Komisje udzielą odpowiedzi, Rada podejmie decyzję.
Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź na pismo sołtysa i Rady sołeckiej Żelazna. Pismo
to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Sołtys wsi Żelazno powiedziała, że zdaniem Pani 173 ludzi nie ma żadnego znaczenia dla
władz gminy, Pani Przewodnicząca twierdzi, że nachodzimy ludzi, nękamy, zapraszam do
obejrzenia tych ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez “przedsiębiorców”, z którymi się Pani
spotyka. Nie oskarżam nazwiskami, ale była Pani na spotkaniu w Bielewie, ludzie z Żelazna
też tam byli i w taki właśnie sposób swoje mienie stracili. Samochód został porysowany,
zniszczony, a Pani uważa że to wszystko jest ok. Ja nie przekonuje do swoich racji, każdy ma
własne zdanie, rozum, sumienie i wie co zrobić w takim przypadku.
Pani Przewodnicząca Rady powiedziała, że jest jej przykro z tego powodu, ale ona nie może
brać za to odpowiedzialności. Państwo do mnie jeździliście, ja Was wysłuchałam, teraz jak ja
przedstawiam własne zdanie, że jestem za rozwojem gminy. Ja nic złego nie zrobiłam.
Chciałam powiedzieć tylko społeczeństwu, że jeśli przystąpimy do planu, czeka nas rozwój
gminy, dodatkowe pieniądze, miejsca pracy, rozpoczną się wykopy. Jeżeli nie przystąpimy do
Planu, społeczność powinna wiedzieć, że możemy zapłacić odszkodowanie. Przedstawiłam
swoje własne stanowisko i mam do tego prawo. Tak jak Pani ma prawo do swoich zdań ja
mam prawo do wypowiadania się za siebie.
Sołtys wsi Żelazno zapytała Przewodniczącą, czy ja Panią kiedyś namawiałam do powielania
mojego zdania? Czy kiedykolwiek rozmawiając prywatnie powiedziałam, ze musi mieć Pani
takie zdanie jak ja? Poddając pisma do podpisu mówiłam proszę je przeczytać i się
zastanowić.
Przewodnicząca Rady potwierdziła słowa Sołtys Żelazna, ale powiedziała, że też
wysłuchiwała ich zdania, nie negowała, reprezentowałam tylko swoje zdanie, a nie Rady. Nie
wiem jaką decyzje podejmie Rada. Mam prawo do wyrażania swoich myśli. Dlaczego mi
Państwo zabraniacie, robicie mi zdjęcia. Czy ja utrudniam Wam życie tak jak Wy mi?
Sołtys wsi Żelazno powiedziała, że dopóki była Pani tylko Panią Joanną Ziętkiewicz mogła
Pani robić wszystko.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że z takim samym planem jak u Państwa Kaczorów byłam
jakiś czas temu u Pani. Powinna Pani się domyślać z czym mogłam tam być. Z takim samym
planem byłam u wielu osób będących na tej Sali. Ludzie przynieśli mi zdjęcia, a Pani szybko
pisze pismo, nie sprawdzając takiej informacji.
Sołtys wsi Żelazno powiedziała, że nie będzie sprawdzać tych informacji i w tej sprawie może
Pani podać nas do sądu. Jest przykre, że jest Pani Przewodniczącą, przedstawicielem
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wszystkich ludzi w tej gminie, większość opowiedziała się, że już nie chce siłowni
wiatrowych, a Pani na spotkaniu z inwestorem powiedziała, że będzie Pani namawiać.
Przewodnicząca powiedziała, że takich słów nie wypowiedziała.
Sołtys wsi Żelazna powiedziała, że jest to nagrane.
Przewodnicząca powiedziała, że nikogo nie namawiała, chciała tylko przy pomocy Rady
przedstawić prawdę.
Mieszkaniec Żelazna zapytał, co miała Pani przewodnicząca na myśli mówiąc, że inwestycja
firmy Consultingowej ma możliwość stworzenia nowych miejsc pracy.
Przewodnicząca powiedziała, że jej zdaniem, jeśli rozpoczyna się inwestycję, są wykopy,
firmy miejscowe będą miały prace, będą potrzebowały pracowników.
Mieszkaniec Żelazna powiedział, że tego typu inwestycje robią głównie firmy zagraniczne, a
podwykonawcy polscy to jest około 10 %. Większość z tych podwykonawców nie będzie z
naszej gminy.
Przewodnicząca powiedziała, że czas tą dyskusję uciąć, ja szanuje Wasze zdanie uszanujcie
również moje zdanie. Na chwilę obecną jestem za wiatrakami. Rada zdecyduje, ja sama nie.
Mieszkaniec Żelazna zapytał, dlaczego tak często Pani zmienia zdanie.
Przewodnicząca powiedziała, że jak zostałam radną jeździliście Państwo do mnie, prosiliście
mnie o poparcie przesunięcia wiatraków, ponieważ były za blisko Waszych domostw.
Popierałam Wasze zdanie. Kiedyś na sesji Pan prosił o przesunięcie wiatraków, później Pani
Brycka odczytała pismo, w którym nie chciała wcale wiatraków. Od tego momentu zaczęłam
interesować się ty tematem i zmieniłam zdanie. My w tej chwili nie negocjujemy warunków
gdzie te wiatraki mają stać, tylko mamy rozważyć jako Rada decyzję o przystąpieniu do
Planu, Rada musi na chwilę obecną podjąć taką decyzję.
Mieszkaniec Żelazna powiedział, że ma wrażenie, że Pani była nieobecna na spotkaniu w
Bielewie albo w Żelaźnie, gdzie Pan Burmistrz pokazywał propozycje inwestora
rozmieszczenia wiatraków. Proszę nie mydlić oczu, że Państwo teraz podejmują decyzję,
skoro są już konkretne zamierzenia firmy Consultingowej.
Przewodnicząca powiedziała, że była obecna na tych zebraniach. Burmistrz powiedział, że
Rada wkrótce podejmie stosowną uchwałę. Nie wiem gdzie wiatraki mają stać, ponieważ na
chwilę obecną mnie to nie interesuje.
Iwona Brycka powiedziała, że Pani Przewodnicząca określiła się kiedyś, że jeżeli wioski
postanowią, że nie chcą siłowni wiatrowych, na pewno chętne będą inne wioski, Może np.
Kopaszewo.
Przewodnicząca powiedziała, że tych elektrowni nie chciała, to Państwo je chcieliście.
Iwona Brycka powiedziała, że my nic o nich nie wiedzieliśmy, wszystko było tajne i
zakamuflowane. Skoro są jeszcze chętni na elektrownie plany można zrobić gdzie indziej.
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Radny Majorczyk powiedział, że procedura planistyczna trwa około 1,5 roku, dlatego jeszcze
się dużo może wydarzyć, gdyby Rada taką decyzje podjęła. Pan Burmistrz już kilkakrotnie
powiedział, że przedstawił Radzie projekt uchwały o planie, dla tych, których na tej sesji nie
było wydawać się by mogło, że Burmistrz chce tych elektrowni wiatrowych, ale pamiętacie
Państwo, takie postawienie sprawy to żenada. Z jednej strony Burmistrz mówi, że chce tego
planu a zapytany o to, przez Pana Lemańskiego, jaka jest jego opinia powiedział, że jest za a
nawet przeciw. Prawie rok mija jak Rada podjęła uchwałę w sprawie konsultacji w sprawie
sprzedaży Ośrodka Zdrowia. Lekarzom zależało na czasie i w którymś momencie Rada kazała
Burmistrzowi przygotować solidną uchwałę, taką, która mogłaby zostać przyjęta, do dzisiaj
tej uchwały nie ma.
Burmistrz odpowiedział, że przy dokonywaniu oceny, podziału trafiliśmy na pewne problemy
między innymi w Księgach Wieczystych, gdzie są różne zapisy, min. O zarządzie Kuratorium
Oświaty. Żeby można mówić o sprzedaży należy najpierw zejść z zarządu. Są także problemy
z podziałem tej nieruchomości i wydzieleniem między samym ośrodkiem zdrowia a szkołą.
Będą problemy z wydzieleniem części ośrodka zdrowia.
Pani Przewodnicząca zapytała Burmistrza jak wyglądają sprawy spadkobierców zespołu
pałacowo dworskiego.
Burmistrz powiedział, że myślał, że sprawy są uregulowane, ale w ostatnich dniach nadeszła
korespondencja z firmy prawniczej, gdzie spadkobiercy domagają się unieważnienia
przetargu. Radca prawny wyda opinie w tej kwestii. Ponownie zapytamy wojewodę, czy są
jakieś zastrzeżenia co do tego terenu, dotyczące spadkobierców.
Jan Lemański powiedział, że ostatnie sesje są mało sympatyczne, mało twórcze, w związku z
tym, aby ostudzić wszystkim głowy, dlatego w imieniu Stowarzyszenia Sołtysów, koła
Krzywiń już IX raz zaprasza wszystkich na uroczystość patriotyczną przy kaplicy w lesie
rąbińskim, 3 maja 2012 roku. Ponadto sołtys przedstawił program uroczystości.
Przewodnicząca poprosiła Radnych o pozostanie na spotkaniu po sesji.
Ad. 10
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz o godz. 1820 zamknęła XXII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia, dziękując wszystkim za przybycie.
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Referent
/-/Mateusz Nejranowski

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz
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