Protokół nr XXIII/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 28 maja 2012 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Lubiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 17:05
XXIII 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 11
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radny Andrzej Kaczmarek- usprawiedliwiony
Radny Janusz Partyka- 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. Maciej Gubański
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
6. Henryk Kolan
- Kierownik Referatu Służb Technicznych
7. Aleksandra Ślotała
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywiniu
8. Beata Zborowska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Lubiniu
9. Marek Żołędziewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
10. Dorota Słowińska
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w
11. Anna Szułczyńska
Krzywiniu
12. Renata Kołak
- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
13. Ferdynand Stężycki
- Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej
14. Andrzej Skibiński
- Radca Prawny
Lista zaproszonych gości oraz lista obecności pracowników Urzędu Miasta i Gminy w
Krzywiniu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowią załączniki do
niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.04.2012r.
3. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z
wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Doraźnej Komisji do spraw statutów sołectw i statutu
Osiedla Krzywiń- dotyczące stanu prac w zakresie przygotowania zmian do tego statutu.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej- dotyczące stanu prac w
zakresie przygotowania zmian do tego statutu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana Morawskiego
w Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.
2. Likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.
3. Włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu do Zespołu Szkół im.
Adama Mickiewicza w Lubiniu.
4. Zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.
5. Zasad ustanawiania służebności drogowych oraz służebności przesyłu.
6. Wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w Krzywiniu.
7. Dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków.
8. Uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Krzywiń”.
9. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzywiń w 2012roku.
10. Ustanowienia „Pomników Przyrody”.
11. Nadania nazwy ulicy w Krzywiniu.
12. Nadania nazwy parku pomiędzy ulicą Zieloną a ulicą Kościańską w Krzywiniu.
13. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
14. Zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok
9. Przyjęcie Oświadczenia Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie nie przyznania przez KRRiT
Fundacji Lux Veritatis miejsca na multipleksie cyfrowym na nadawanie TV Trwam.
10.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.
Wolne głosy i wnioski.
12.
Zamknięcie sesji.
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Ad. 2
Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.04.2012r.
Radny Roman Majorczyk zapytał Burmistrza czy jest przygotowane sprawozdanie z
wykonania uchwał za rok 2011, ponieważ obiecał Pan, że do tej sesji będzie.
Burmistrz odpowiedział, że jest przygotowane, zostanie przekazane Pani Przewodniczącej.
Przewodnicząca podziękowała i powiedziała, że sprawozdanie zostanie w najbliższym czasie
przekazane Radnym.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (11 za) przyjęła protokół XXII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 23.04.2012r.

Ad. 3
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. 4
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.
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 Andrzej Gubański powiedział, że Burmistrz odczytał, że w wyniku nieotrzymania
pozwolenia na budowę wniosek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, dotyczący budowy kanalizacji dla Miasta Krzywinia został odrzucony.
Ponadto Radny dodał, że jeśli chce się otrzymać takie pozwolenie na budowę należy złożyć
wniosek o pozwolenie na budowę. Jeżeli nie złożono takiego wniosku nie można otrzymać
pozwolenia na budowę, w związku z tym jest jakaś nieścisłość.
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Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedział, że Pan Andrzej Gubański w tej sprawie się
myli, ponieważ wniosek został złożony na budowę sieci kanalizacyjnej.
Maciej Gubański powiedział, że na dzień składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pozwolenie nie występowaliśmy, musiała się
uprawomocnić najpierw decyzja inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji. Złożony
wniosek został o pozwolenie na budowę po złożeniu już wniosku do WFOŚiGW. Można
takie rzeczy uzupełniać w trakcie konkursu, natomiast zabrakło czasu, procedura konkursowa
została mocno skrócona, termin od złożenia wniosku do uzupełnienia włącznie z wnioskiem
Wojewódzkiego Funduszu wynosił około 21 dni. W tym czasie nie zdążyliśmy uzyskać tych
pozwoleń. Tam były dwa pozwolenia, jedno w Starostwie Powiatowym, jedno miało być
pozwolenie od Wojewody. To pozwolenie od Wojewody utknęło w Ministerstwie, do tej pory
odpowiedzi nie mamy, trwa to już półtora miesiąca, takie są procedury. Pozwolenie zostało
złożone na drogi gminne, powiatowe, te które w kompetencjach Starosty są, natomiast
budowa kanalizacji w drogach wojewódzkich, gdzie te kompetencje ma wojewoda tam
wniosek nie został złożony.
Radny Andrzej Gubański zapytał o datę złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
Maciej Gubański odpowiedział, że sprawdzi i przekaże taką informację Radnym.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że Radni otrzymali ze Starostwa Powiatowego w
Kościanie pismo, podpis jest nieczytelny pod pismem. Radny Roman Majorczyk odczytał
w/w pismo. Pismo stanowi załącznik no niniejszego protokołu.
Z pisma ze starostwa wynika, że wniosek o pozwolenie na budowę nie został dotychczas
złożony w Starostwie. Być może wniosek o pozwolenie na budowę złożono wczoraj, może
dzisiaj, ale to jest już dużo po terminie. W momencie jak Pan Burmistrz pracowicie
podpisywał wszystkie dokumenty na spotkaniu z radnymi i sołtysami już wtedy było
wiadomo, że to nie ma sensu, że tych wymaganych dokumentów, o których mówiłem na sesji,
tzn. studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, pozwolenie na budowę nie
będzie w terminie. To co miało być inwestycją stulecia, jak wynikało z artykułu z Radia Elki
to się okaże klapą stulecia. Albo nie ma wśród urzędników, albo całego szefostwa gminy
priorytetu, gdzie terminy były znane od dłuższego czasu, wszystko pisane na kolanie, na
ostatnią chwilę, okazuje się, że nie zdąży się z pewnymi rzeczami w ten sposób traktując
priorytetowe inwestycje w Gminie Krzywiń.
Burmistrz odpowiedział, że klapa to było ostatnie 20 lat. Kiedyś na sesji, chyba w związku z
tym, że nie lubi Pan bardzo Pani Skarbnik powiedział Pan, że trzeba czytać ze zrozumieniem.
Myślę, że to pismo chyba Pan czytał ze zrozumieniem, ponieważ tam jest zapisane, że Urząd
Gminy nie złożył wniosku na budowę oczyszczalni, a wniosek na oczyszczalnie nie był
składany. Dostęp do wiadomości oczyszczalni ścieków Pan miał, między innymi na Komisji
Rewizyjnej, czy było studium wykonalności, czy nie, mógł Pan zobaczyć, a z pewnością tam
było.
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Przewodnicząca Rady powiedziała, że to pismo wpłynęło dopiero dzisiaj, nie mieliśmy okazji
zapoznać się z tymi artykułami, poprosiła o zakończenie dyskusji i zaproponowała ten temat
zostawić na następne posiedzenie Rady, bądź posiedzenie sesji.
Radni nie wnieśli sprzeciwu.
Ad. 5
Sprawozdanie Przewodniczącej Doraźnej Komisji do spraw statutów sołectw i statutu
Osiedla Krzywiń- dotyczące stanu prac w zakresie przygotowania zmian do tego statutu.
Przewodnicząca Doraźnej Komisji do spraw statutów sołectw i statutu Osiedla Krzywiń
przedstawiła sprawozdanie ze stanu prac w zakresie przygotowania zmian do tych statutów
Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 6
Sprawozdanie Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej- dotyczące stanu prac w
zakresie przygotowania zmian do tego statutu.
Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej przedstawił sprawozdanie dotyczące stanu prac
w zakresie przygotowania zmian do tego statutu.
Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Przewodnicząca Rady powiedziała, że Radni otrzymali projekty statutów w krótkim czasie,
był to okres za krótki, aby z tymi pracami się zapoznać. Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi
proszę wnosić je do Biura Rady. Gdy uwagi zostaną naniesione odbędzie się posiedzenie
Rady, omówimy wszystkie uwagi i wnioski, wówczas Rada podejmie decyzję co do dalszego
działania w zakresie statutów.
Ad.7
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że złożyliśmy wniosek do Pana Burmistrza, dlaczego
nie możemy zaprosić na Komisję Rewizyjną osoby eksperta, gdzie prawo samorządowe
mówi, że zasady i tryb działania Komisji określa statut Gminy i Pan Burmistrz nie
odpowiedział nam, dlaczego nie możemy zaprosić, Pan Radca Prawny też nie ma tego pisma,
które Pan Burmistrz czytał. Przeczytam, że statut Gminy mówi wyraźnie, że Komisja
Rewizyjna kontroluje działanie Burmistrza i innych jednostek organizacyjnych, jednostek
pomocniczych gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz
zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. O ile ktoś się denerwuje to w mojej ocenie
ma coś do ukrycia. Panie asystencie odpowiedzi na pisma proszę kierować do Biura Rady do
Pana Mateusza. Ja pytałem się Pana Mateusza i żadnej odpowiedzi nie było do czasu przed
sesją. Proszę teraz nie przeszkadzać, Pan nie jest Radnym, teraz są zapytania Radnych. Panie
Asystencie Pan musi znaleźć miejsce w tym szeregu. Paragraf 99 Statutu Gminy Krzywiń
mówi w pkt. 4. „Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenie
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Radnych niebędących członkami Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaangażowane na wniosek
Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów”. Tak uczyniłem, zaprosiłem
eksperta, dlaczego się Pan denerwował i miał pretensje do nas, że my zapraszamy kogoś, kto
chce nam doradzić, nie wiem. Paragraf 102, pkt. 1 mówi, że „Komisja Rewizyjna może
korzystać z porad i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z
przedmiotem jej działania. Paragraf 102, pkt. 2 mówi, że „W przypadku, gdy skorzysta z
wyżej wykazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy” – to nas nie dotyczy i
„dokonania zapłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych”- to nas nie dotyczy,
„Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady celem
podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia
stosownej umowy w imieniu gminy.” Takiej umowy nie ma i nie będzie, osoba ekspert, który
nam pomaga nie otrzymuje wynagrodzenia, dlatego tej umowy nie ma. Dlaczego Pan Radca
Prawny pisze Panu takie nieścisłości, nie rozumiem tego. Wczoraj prywatnie byłem u Radcy
Prawnego z naszym statutem i prawem samorządowym i odpowiedź otrzymałem konkretną,
możemy Panie Burmistrzu mieć eksperta na Komisji Rewizyjnej. Nie wiem, dlaczego Pan
Burmistrz kiedy dostał zapytanie Komisji Rewizyjnej odnośnie dzierżaw, jakimi będziemy się
interesować, to było na pierwszej Komisji Rewizyjnej, nie chce udostępnić na Komisję
Rewizyjną umów dzierżaw zawartych w 2011 roku, umów sprzedaży z 2011 roku, umów
wynajmu z 2011 roku, oraz zakup nieruchomości za 2011 rok. Niech Radca Prawny zapozna
się z prawem czy Komisja Rewizyjna musi mieć ukryte dane osobowe. Osoby, które mają
zaległości są wywieszane na tablicy ogłoszeń i nie ma żadnego ukrycia danych osobowych, a
tutaj w przypadku wydzierżawienia ciągle się mówi o danych osobowych. Trzeba głośno
powiedzieć, że Pan Burmistrz złamał zasady, bo nie ogłosił na tablicy ogłoszeń na 21 dni
przed wydzierżawieniem wykazu z podaniem terminu i działek do wydzierżawienia. O ile do
trzech miesięcy po raz drugi ktoś wydzierżawia to może, ale po raz pierwszy, musi to być
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Jest to wskazane w
ustawie o gospodarce nieruchomościami art. 35 . Wykaz powinien być wywieszony w prasie
lokalnej, na stronie Gminy, w danej miejscowości, gdzie jest grunt do wydzierżawienia. Panie
Burmistrzu mówię to oficjalnie, łamie Pan prawo.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że Burmistrz posługiwał się opinią Radcy Prawnego na
Komisji Rewizyjnej, czy tą opinię moglibyśmy otrzymać. Proszę przedstawić najpierw tą
pierwotną opinię, zdarza się, że Pan Radca zmienia pogląd w zależności od sytuacji.
Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że tą opinię otrzymał już Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Bolesław Ratajczak.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Radcy Prawnego otrzymaną od
Burmistrza. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym w art. 18a
w pkt. 5 mówi, że zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa statut gminy. Proszę
Panie Radco zapoznać się z tym. Już kilka razy Pan wprowadził nas w błąd i po raz następny
Pan to robi. Statut wyraźnie mówi, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić
eksperta.
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Burmistrz powiedział, że ma nadzieję, że protokolant zapisał wszystkie pytania, ponieważ
było ich bardzo dużo, a sam nie zdążył zapisać. Chyba, że Pan Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej ma je zapisane to je poproszę.
Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że na pisma, które wpłynęły do Pana, na żadne nie
otrzymał odpowiedzi. Z tego powodu jest mu bardzo przykro.
Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili są to zapytania Radnych, więc nie powinien pytać,
ale zapytał, czy został określony gdzieś szczegółowo termin, w którym muszę Panu udzielić
odpowiedzi, że np. to ma być 2 godz., 3 godz., 24 godz., 48 godz., a może 14 lub 30 dni.
Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że Burmistrz zapewnił członków Komisji Rewizyjnej,
że zgodnie z przepisami odpowiedzi otrzymamy w ciągu 14 dni. Ponadto powiedział, że
Komisja Rewizyjna ocenia Sprawozdanie Finansowe udzielając absolutorium bądź nie. Pana
działanie będzie zapisane we wnioskach.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że dzisiejsze zapytanie było zapytaniem Pana Radnego, w
związku z tym Pan Burmistrz może odpowiedzieć dzisiaj lub pisemnie w ciągu 14 dni na ręce
Przewodniczącej i Radnego. Przewodnicząca zapytała Radnego Bolesława Ratajczaka, czy
zadawala go takie rozwiązanie.
Radny Bolesław Ratajczak, powiedział, że tak, zaznaczając, że aby do końca czerwca udzielić
absolutorium, do Regionalnej Izby Obrachunkowej należy wysłać wniosek, długopis napisze
to, co fakty przyniosą.
Radny Roman Majorczyk odczytał paragraf 91 pkt. 3 Statutu Gminy Krzywiń.” Kierownik
kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego
wyjaśnienia.”
Radny dodał, że długie terminy w tym przypadku nie powinny mieć miejsca.
Burmistrz odpowiedział, że prosi Pana Radnego Majorczyka o odpowiedź co to znaczy
niezwłocznie, jaki to termin. Termin do 14 dni dotyczy umów dzierżawy, na które powołany
przez Państwa ekspert/biegły/rewident zwrócił uwagę, jak Radny Majorczyk zadał pytanie
czy dane osobowe w umowie dzierżawy powinny być zasłonięte, ekspert potwierdził to. Po
tych słowach wyszedłem, ja akurat jestem pewien, że danymi osobowymi nie można szastać,
zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli Radni chcą odpowiadać przed instytucjami, które
nadzorują tę kwestię, to może po oświadczeniu Komisji zostałyby udostępnione, mówiłem o
14 dniach, ponieważ zamierzam te umowy obrobić i dać Państwu wykaz działek, okres na
jaki zostały zawarte umowy i kwoty dzierżaw. Jeżeli którąś z umów Komisja chciałaby
zobaczyć szczegółowo, wówczas tą umowę przyniosę, ale dane osobowe zakryję.
Radny Roman Majorczyk zapytał Radcę, czy zgadza się Pan z wypowiedzią Burmistrza. Czy
my jako Komisja Rewizyjna nie mamy prawa wiedzieć kto dzierżawi majątek gminny,
potwierdza to Pan?
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Radca Prawny odpowiedział, że pomimo, że jest to majątek gminy, druga strona jest osobą
prywatną, te dwa interesy prawne należy rozróżnić. Przede wszystkim dołożyć należytej
staranności, chyba, że ta druga osoba, wyraziła zgodę na ujawnienie danych osobowych.
Przewodnicząca powiedziała, że Biuro Rady przekaże pytania Panu Burmistrzowi i proszę o
szybką odpowiedź.
Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana
Morawskiego w Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Krzywiniu.
Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu Pani Renata Kołak przedstawiła uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie Przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im.
Kajetana Morawskiego w Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzywiniu.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych przedstawiła opinie Komisji w
sprawie projektów uchwał w sprawie:
•

Przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana Morawskiego w
Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

•

Likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

•

Włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu do Zespołu Szkół im. Adama
Mickiewicza w Lubiniu.
Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady zapytała Radnych czy może odczytać projekt uchwały bez odczytania
podstawy prawnej.
Radni Rady Miejskiej Krzywinia zaakceptowali propozycję przewodniczącej nie wnosząc
żadnych zastrzeżeń i uwag.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/121/2012 w
sprawie przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana
Morawskiego w Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

8

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu Pani Renata Kołak przedstawiła uzasadnienie do
projektu uchwały
w sprawie likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzywiniu.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/122/2012 w
sprawie likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
3. Włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu do Zespołu Szkół im.
Adama Mickiewicza w Lubiniu.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu Pani Beata Zborowska
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Lubiniu do Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zmianę numeracji, ponieważ w projekcie uchwały były
dwa paragrafy o numerze 4.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/123/2012 w
sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu do Zespołu Szkół im.
Adama Mickiewicza w Lubiniu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4. Zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu Pani Beata Zborowska
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/124/2012 w
sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.

Zasad ustanawiania służebności drogowych oraz służebności przesyłu.

Maciej Gubański przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad ustanawiania służebności
drogowych oraz służebności przesyłu.
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił opinię Komisji Gospodarczej w
sprawie następujących projektów uchwał:
• Zasad ustanawiania służebności drogowych oraz służebności przesyłu.
• Wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w Krzywiniu.
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• Dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków.
• Uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Krzywiń”..
• Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Krzywiń w 2012roku.
• Ustanowienia „Pomników Przyrody”.
• Nadania nazwy ulicy w Krzywiniu.
• Nadania nazwy parku pomiędzy ulicą Zieloną a ulicą Kościańską w Krzywiniu.
• Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/125/2012 w
sprawie zasad ustanawiania służebności drogowych oraz służebności przesyłu. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6. Wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w Krzywiniu.
Maciej Gubański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
komunalnych lokali mieszkalnych w Krzywiniu.
Przewodnicząca zaproponowała, aby dodać w par. 4 na końcu słowo Krzywiń.
Radni Rady Miejskiej Krzywinia zaakceptowali propozycję zmiany w treści uchwały.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/126/2012 w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w Krzywiniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7. Dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków.
Maciej Gubański przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy
odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, większością głosów (10 za, 1 głos wstrzymujący)
przyjęła uchwałę nr XXIII/127/2012 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
8. Uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Krzywiń”.
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Maciej Gubański przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzywiń”.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/128/2012 w
sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Krzywiń”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzywiń w 2012roku.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że wojewoda wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym
orzekł o nieważności uchwały XXI/110/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 marca
2012 roku w sprawie: Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzywiń w 2012roku ze względu na
istotne naruszenie prawa, w związku z tym Rada przystępuje dziś do ponownego głosowania
nad tą uchwałą.
Maciej Gubański przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzywiń
w 2012roku.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/129/2012 w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzywiń w 2012roku. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
10. Ustanowienia „Pomników Przyrody”.
Maciej Gubański przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia „Pomników
Przyrody”.
Przewodnicząca zapytała Radcę Prawnego czy w związku z tym, że odbył się konkurs w
szkole na nazwę lipy, czy musi być ta nazwa wpisana w projekt uchwały.
Radca Prawny odpowiedział, że nie musi.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/130/2012 w
sprawie ustanowienia „Pomników Przyrody”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
11. Nadania nazwy ulicy w Krzywiniu.
Maciej Gubański przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:
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• nadania nazwy ulicy w Krzywiniu,
• nadania nazwy parku pomiędzy ulicą Zieloną a ulicą Kościańską w Krzywiniu.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/131/2012 w
sprawie nadania nazwy ulicy w Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
12. Nadania nazwy parku pomiędzy ulicą Zieloną a ulicą Kościańską w Krzywiniu.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, większością głosów (10 za, 1 głos wstrzymujący się)
przyjęła uchwałę nr XXIII/132/2012 w sprawie nadania nazwy parku pomiędzy ulicą Zieloną
a ulicą Kościańską w Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
Przewodnicząca zaproponowała, aby dodać w par. 3 na końcu słowo Krzywiń.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/133/2012 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
14. Zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że wyjaśniła Pani przeznaczenie pieniędzy na budowę
chodników, wskazując miejsce inwestycji, częściowo na rynku, częściowo od ronda. Czy w
tych miejscach nie będzie przebiegała kanalizacja, aby nie było sytuacji takiej, że dzisiaj
wymienimy chodniki, a za rok będziemy te chodniki z powrotem burzyć, bo będzie tam
przebiegała kanalizacja.
Maciej Gubański powiedział, że cała infrastruktura kanalizacyjna na rynku będzie robiona od
tyłu budynków, natomiast kanalizacja deszczowa również nie naruszy chodników.
Radna Krystyna Motławska w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Skarbnik podsumowała
zmiany w budżecie, wynikające z projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i
Gminy Krzywiń na 2012 rok.
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Radny Roman Majorczyk powiedział, że na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków jest kwota wyliczona co do złotówki, z czego to wynika. W uzasadnieniu w pkt. 8 w
dziale 801, tzn. oświata jest zapisany paragraf 4210 i paragraf 6050, natomiast w tabelach jest
paragraf 6060. Który paragraf jest prawidłowy.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedziała, że powinien być paragraf 6060, natomiast
jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków to w związku z tym, że mamy
zawiadomienie co do złotówki wprowadziłam w plan, natomiast resztę wymaganej kwoty
włączyłam do przydomowych oczyszczalni ścieków, bo tam wprawdzie mamy uchwalone, że
na oczyszczalnie ścieków przypada 4 000 zł, ale te dotacje też są czasami w końcówkach w
złotówkach. W funduszu sołeckim są zmiany zgłoszone przez trzy wsie, Lubiń, Rogaczewo
Wielkie i Świniec. Zgodnie z wnioskami tych wsi zmiany zostały naniesione.
Radny Roman Majorczyk zapytał czy ta kwota na przydomowe oczyszczalnie ścieków jest
ostateczna, czy mieszkańcy mogą jeszcze składać wnioski.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedziała, że co do możliwości składania wniosków
odsyłam do merytorycznego pracownika, natomiast co do kwoty uważam, że nie jest
ostateczna na ten rok, jak tylko będą jeszcze wolne środki będziemy tą kwotę na dotację
zwiększać.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, że tą uchwałą po raz pierwszy w tym roku
podnosimy kwotę na przydomowe oczyszczalnie ścieków z kwoty 100.000 tys. złotych na
kwotę 127.194 tys. złotych.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIII/134/2012 w
sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 9
Przyjęcie Oświadczenia Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie nie przyznania przez
KRRiT Fundacji Lux Veritatis miejsca na multipleksie cyfrowym na nadawanie TV
Trwam.
Na wniosek Pana Eugeniusza Kolańczyka i Krzysztofa Zborowskiego, który wpłynął do Rady
Miejskiej Krzywinia dnia 2 kwietnia 2012 roku Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń po zapoznaniu się z wnioskiem w dniu 23 kwietnia 2012 roku podjęła decyzję o
przygotowaniu tego oświadczenia.
Asystent Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus powiedział, że treść
przedstawiona państwu oświadczenia jest bardzo podobna do innych oświadczeń, bądź
uchwał podejmowanych przez Rady Gmin, Miast i Powiatów. W obecnej chwili trwają spory
pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, finału nie
widać. Na wniosek wymienionych panów postanowiliśmy takie oświadczenie przygotować.
Nie ma to formy uchwały, jest to oświadczenie. Paragraf 22 ust 2. pkt. 3 statutu Gminy
Krzywiń wskazuje, że Rada może przyjąć oświadczenie, które zawiera stanowisko Rady.
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Przewodnicząca odczytała treść oświadczenie.
Rada Miejska, w obecności 11 radnych, większością głosów (7 za, 2 przeciw, 2 wstrzymało
się) przyjęła oświadczenie Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie nie przyznania przez KRRiT
Fundacji Lux Veritatis miejsca na multipleksie cyfrowym na nadawanie TV Trwam.
Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia ogłosiła przerwę w obradach Rady o godz. 19:10.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia wznowiła obrady Rady o godz. 19:20.
Ad. 10
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że Radni nie złożyli interpelacji, natomiast na zapytania
Radnych Burmistrz już w części odpowiedział, natomiast na pozostałą część udzieli
odpowiedzi w formie pisemnej, w związku z tym punkt ten został już zrealizowany.
Ad.11
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady zapoznała Radnych z bieżącą korespondencją Biura Rady. Rada
Miejska otrzymała informację od Wojewody Wielkopolskiego o wynikach przeprowadzonej
kompleksowej kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, kierowanym
przez Panią Aleksandrę Ślotałę.
Aleksandra Ślotała, dyrektor MGOPS podsumowała wyniki kontroli w MGOPS Wojewody
Wielkopolskiego, przedstawiając wszystkie zastrzeżenia ze strony wojewody.
Przewodnicząca powiedziała, że wpłynął wniosek od członków Powiatowej Rady Izb
Rolniczych z terenu Gminy Krzywiń dotyczący podjęcia uchwały w formie oświadczenia
odnośnie niecelowości i szkodliwości dotyczących przygotowań do budowy kopalni
odkrywkowych węgla na terenie Gmin Miejska Górka i Krobia. Oświadczenie ma wspomóc
protest mieszkańców tamtych terenów w obronie degradacji naszego środowiska. Rada
Miejska wspólnie z Burmistrzem w dniu 23 kwietnia 2012 roku podjęła decyzję, że nie będzie
ingerować w sprawy innych gmin.
Departament ochrony zabytków poinformował Radę Miejską Krzywinia o udzieleniu Parafii
pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu dotacji w wysokości 150 tys.
złotych. Dofinansowanie jest realizowane w ramach programu dziedzictwo kulturowe,
priorytet 1, ochrona zabytków.
Do Biura Rady wpłynęły również oferty szkoleń, o informację można pytać w Biurze Rady.
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Wpłynęło także pismo od mieszkańców Osiedla Brzozowy Gaj w Cichowie, odpowiedź
zostanie Państwu udzielona pisemnie.
Wpłynęły także pisma od Pani sołtys i przewodniczącej Rady Sołeckiej Żelazna, propozycje
odpowiedzi na te pisma zostały przedstawione Radnym. Radni nie wnieśli żadnych uwag i
zastrzeżeń. Odpowiedź w takiej formie zostanie przesłana Sołtysowi i Radzie Sołeckiej
Żelazna.
"Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska złożyła zdanie odrębne na piśmie
stanowiącym propozycję odpowiedzi dla Sołtys i Rady sołeckiej Żelazna w kwestii
udostępnienia nazwisk."
Sołtys wsi Świniec Maria Maj powiedziała, że jest podjęta uchwała o schronisku dla zwierząt
w Świńcu. Nic o tym nie wiedziałam. Jakie jest centrum informacji w Gminie. Ma to być
budowane w centrum wioski. W jaki sposób sobie państwo wyobrażają egzystencję piesków
w tym schronisku. Najpierw wypadałoby zapytać mieszkańców o opinie, jak te zwierzęta
będą mieć u tego człowieka. Bo tyle co mi wiadomo, to jest jego szósta bądź siódma
inwestycja nieudana. Przypuszczalnie te psy pozdychają tam z głodu. Sama opiekuję się
bezdomnymi pieskami i wiem jak to jest robione. Od tych Państwa, którzy otwierają
schronisko również psy biegają po całej wiosce, a ja z własnej skromnej emerytury
odkarmiam sześć piesków, które mi podrzucili życzliwi ludzie, ponieważ wiedzą, że mam
dobre serce dla zwierzątek. Denerwuje mnie to, ponieważ nie wiem o takiej inwestycji,
natomiast gdy się dowiedzą mieszkańcy o tym również będą przeciwni. W kuluarach
Burmistrz odpowiedział mi, że to będą zwierzątka przejściowe, gdzieś chowane. Nie ważne,
czy będą przejściowe, czy nie przejściowe, tym jeszcze gorzej. Chronione przed zalaniem, to
z góry wiemy, że tam będą zalania. Ja dzisiaj mogę zrobić zalanie, pospuszczam śluzy i
wszystkie krowy będą u mnie. Weryfikujcie ludzi, którzy się nie sprawdzają już w innych
dziedzinach. Jeżeli ktoś podejmuje tak odpowiedzialną rzecz bez zgody mieszkańców, bez
zgody sołtysa.
Pani Przewodnicząca Rady powiedziała, że jeżeli mają państwo uwagi co do podejmowanych
uchwał, jako sołtysi mają Państwo prawo głosu, udzielę Wam głosu przed podjęciem
głosowania. Na przyszłość proszę takie pytania kierować przed głosowaniem.
Sołtys wsi Świniec Maria Maj powiedziała, że nie ma jeszcze tego statutu Gminy, gdzie
sołtysi mają w części uchwałodawczej głos.
Pani Przewodnicząca Rady powiedziała, że zwyczajowo jest przyjęte, że każdy sołtys, jeśli
dotyczy uchwała danej miejscowości będzie miał udzielony głos.
Maciej Gubański powiedział, że opatrznie Pani zrozumiała tą uchwałę. Schronisko dla
zwierząt będzie w miejscowości Gaj, stosowne porozumienie będzie podpisane. U państwa
nie będzie żadnych bezdomnych kotów i psów. Z Panem, który zamieszkuje na tej posesji w
przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność konfiskaty komuś zwierząt gospodarskich, w
przypadku zaniedbania krów, świń, zostaną zlokalizowane tam na czasowe przetrzymanie za
odpłatą. Te krowy lub świnie tam będą do wyjaśnienia sprawy. Jest to obowiązek ustawowy,
nie będzie tam żadnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jest gospodarz na terenie
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gminy, który nie karmi zwierząt, są zabiedzone, chore. Po stwierdzeniu przez lekarza
weterynarii, że te zwierzęta są źle chowane może wydać on nakaz konfiskaty aż do
wyjaśnienia. Pogłowie psów się nie zwiększy, natomiast w obrębie gospodarstwa tego Pana
zwierzęta będą przebywać czasowo.
Sołtys wsi Świniec Maria Maj powiedziała, że te zwierzęta, które tam mają być czasowo
przechowywane, to one już teraz są przechowywane w tirach, koło której posesji, to proszę
przyjechać w sobotę i zobaczyć. Te zwierzątka tam się męczą, dlatego jest potrzebne
schronisko. Przypuszczalnie tak to będzie wyglądać. Jeżeli nie ma skupionego całego
samochodu krów czy świń, to będzie je dawał do schroniska.
Maciej Gubański powiedział, że porozmawiamy później i Pani mi powie kto tak robi i
zawiadomi o tym odpowiednie organy.
Sołtys wsi Świniec Maria Maj powiedziała, że zrobi to sama.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, że ma trzy sprawy do przedstawienia radnym. W
kwestii udostępniania dokumentów Komisji Rewizyjnej z wypowiedzi Pana
Przewodniczącego wynikało, że Pan Burmistrz coś ukrywa, bo nie przekazuje dokumentów,
tak ja zanotowłam. Ja pracowałam w Komisji Rewizyjnej. Pierwsze spotkanie Komisji
Rewizyjnej, gdzie badaliśmy ściągalność podatków i inne związane z tym okoliczności i
umarzanie podatków. Był to temat bardzo trudny, ponieważ z zawodu jestem biegłym
rewidentem i wiem, jak do tych tematów podchodzić, poprosiłam o udostępnienie
dokumentów przez Urząd Gminy. Wówczas na Komisji Rewizyjnej odbyło się głosowanie,
czy to jest pomysł Pani Motławskiej czy te dokumenty przynieść, czy to jest kwestia całej
Komisji. W wyniku głosowania okazało się, że nie ma prawa urząd przedłożyć mi tych
dokumentów. W związku z tym podejrzewałam że również jest coś do ukrycia. Dlaczego
moja Komisja Rewizyjna była przeciwna udzieleniu mi tych informacji i przedłożenia tych
dokumentów. Trochę się na tym znam. Podejście członków Komisji Rewizyjnej poprzedniej
do tematów, które były od początku kontrolowane i podejście Komisji dzisiaj do tematów jest
zupełnie odmienne, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest ten sam.
W piśmie Starosty Powiatu Kościańskiego skierowanym do Wiceprzewodniczącej Rady jak i
do pozostałych Radnych w sprawie realizacji inwestycji i remontów na drogach powiatowych
Pan Starosta mówi o zadaniach zrealizowanych w latach 2010, 2011, natomiast nic nie mówi
o 2012 roku. Na kanwie tego pisma wystosowałam jako radna, mieszkanka Krzywinia pismo,
które zostało odczytane na sesji. Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Jeżeli Państwo Radni mają jakieś uwagi bądź spostrzeżenia w sprawie mojego pisma proszę
o wypowiedź.
Mówiliśmy już niejednokrotnie i zamierzamy wprowadzić zwolnienia w podatku od
nieruchomości w przypadku remontów elewacji, wymiany dachów. Za pośrednictwem Pana
Asystenta Burmistrza prosiliśmy o sporządzenie takich informacji w poszczególnych
sołectwach, kto zamierza z takiego zwolnienia skorzystać. Na tą chwilę mamy zestawienia z
Jerki, Zglińca, Wieszkowa, i z Lubinia. Czy na podstawie tych miejscowości mogę liczyć już
skutki o wprowadzeniu tej uchwały, czy jeszcze mogę liczyć na informację od Państwa
sołtysów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził się pozytywnie o tym
projekcie uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości. Gdybyśmy już znali
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skutki tej uchwały Rada w poszczególnych Komisjach mogłaby już zaopiniować w/w projekt
uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że zgadza się z Panią Radną, było tak, ale w
tej chwili mamy nową Komisję Rewizyjną, jesteśmy po szkoleniach i łamanie prawa przez
nas będzie karane. Od tego roku zasady kontroli zmieniły się u nas.
Radny Andrzej Gubański zapytał co się stało z listą z Łagowa, czyżby zaginęła.
Przewodnicząca Rady ustaliła, że jest w poczcie w sekretariacie.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, że o podatku od nieruchomości mówimy już dobre
półtora roku, czas już by było ten temat albo zakończyć albo rozpocząć. Nie możemy tak w
nieskończoność na coś czekać, odwlekać, nie tędy droga.
Przewodnicząca powiedziała, że jest skierowane pismo do Starosty, ja w tej chwili się do tego
nie ustosunkuję, ponieważ również to pismo od Pana Starosty otrzymałam, Radni i sołtysi
również. To pismo potraktowałam jako informację, nie analizowałam dokładnie tego pisma.
Wrócę do tego tematu, jak pismo przeanalizuję i Pani Wiceprzewodniczącej odpowiem.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że z racji funkcji oraz tych słów jakie padły
do mnie muszę się odnieść przynajmniej do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Otóż
muszę Panu powiedzieć, że generalnie jestem człowiekiem niesłychanie spokojnym. Myślę,
że zarzut mojego zdenerwowania być może w części słuszny, ale być może to próba Pana.
Teraz mam kilka pytań do Pana, myślę, bardzo krótkich, będzie Panu łatwo odpowiedzieć na
te pytania. Ile lat jest Pan radnym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że to nie jest przesłuchanie. Przesłuchanie
miał już Pan na Komisji Rewizyjnej mojego eksperta. Pan to zrobił jako przesłuchanie. W tej
chwili nie będę na takie proste pytania odpowiadał. Mam 14 dni, jak Pan to mówił do mnie.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że ok. w porządku, nie chce Pan
odpowiedzieć. Zadam kolejne pytanie, czy w ostatnich latach bo był Pan oczywiście
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, czy również biegli rewidenci i eksperci, byli
powoływani.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że nie byli.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zapytał, czy wszystko było jasne, czy może teraz nagle
nastąpiła demokracja.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że już mówił, ze jesteśmy po szkoleniach
całej Komisji, była również Pani Przewodnicząca i powiedziałem Panu, dlaczego to się
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zmienia. Nie potrzeba tutaj się podśmiechiwać, bo efekty będą widoczne Panie Burmistrzu.
Będziemy rozmawiać dopiero po kontroli, nie teraz. Na niektóre odpowiedzi jest za wcześnie.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że niech się Pan nie denerwuje. Zadaję
kolejne pytanie. Ile jest Pan lat Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, pewnie Pan nie
odpowie, bo to trudne. I w związku z tym, że został powołany biegły, myślę, że nie tylko Pan,
ale również Pana koledzy Radny Majorczyk i Radny Gubański też powinni sobie
odpowiedzieć na pytanie jakie mają doświadczenie po tych latach w samorządzie. Tą
odpowiedź myślę, że powinniście zachować dla siebie. Pomyślcie być może przez noc. A
teraz do konkretów dlaczego Komisja Rewizyjna np. dzisiaj, nie interesuje się np. sprawą
defraudacji środków Zespołu Szkół w Lubiniu. To jest jak pisze prasa 340 tys. złotych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że na to pytanie odpowiedział już bardzo
dawno, o ile została sprawa skierowana do Prokuratury i Policji, Komisja Rewizyjna nie
będzie się pchała w te dokumenty. My nie jesteśmy kompetentni na tyle, żeby skontrolować
to. Panie Burmistrzu dobrze wiemy, że urzędnicy pracują w urzędzie tyle lat i oni akceptowali
to przez cały czas i Pan ma nadal ich. Tylko tak jak Pani Skarbnik powiedziała, została
przyjęta dodatkowo osoba do budżetu, która prowadzi cały budżet i niestety program
komputerowy to wykazał, tak Pani Skarbnik przekazała to na Komisji Rewizyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że to są właśnie te słuszne decyzje.
Oczywiście zadaję Panu kolejne pytanie, bo mówi Pan, że sprawa do Prokuratury. Pamiętam
jak Radni i Pan również interesowali się sprawą przywłaszczenia drewna i wiórów. Wtedy też
sprawa poszła do Prokuratury, a jednak Pan się interesował, dziwne to.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że dlatego się interesował, bo dotyczyło
to mieszkańców Kopaszewa. Nie ma naprawdę z czego się śmiać, tylko ubolewać nad tym
tematem.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że jeśli Pan Zastępca Burmistrza chce zająć głos niech
podniesie rękę, chętnie ten głos zostanie Panu udzielony.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że ma kolejne pytanie, sprawa w sądzie
kolejka Parkowa. Tyle lat istnieje, nigdy Komisja się nie zainteresowała nawet jak ta sprawa
została przeze mnie w jaki sposób ruszona nadal się nie interesuje. Sprawa jest w
prokuraturze, w sądzie. Dzierżawy gruntów, i poniekąd ta sprawa zainteresowania Komisji
Rewizyjnej też dlatego, ponieważ niektórzy z radnych stracili mandaty przez to. Wiadomo, że
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że od 2010 do 2014 dzierżawa gruntów będzie skutkowała
wygaśnięciem mandatu. W okresie poprzednim to było łamanie prawa. Ostatnie pytanie, jako
początek kolejnej dyskusji wielokrotnie Pan podkreśla, że wydatki na oświatę są zbyt
wysokie, m.in. na Komisji, czy to prawda.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że oczywiście, ale dlatego to pytanie
padło, ponieważ mamy na sesji tyle nauczycieli, ale ja się tego nie wstydzę i nie boję.
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Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że cieszy mnie to, ja również nic nie mam do
ukrycia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia, powiedziała, że nie rozumie Pana Burmistrza, nie
rozumie o co cały ten zamęt. Byłam na szkoleniu, w którym brała udział Komisja Rewizyjna.
Przekazali nam tyle nowych wskazówek, jak prowadzić sesje, jak Komisja Rewizyjna ma
przeprowadzać kontrolę, i nie rozumiem, przedtem Burmistrz i wielu Radnych miało
pretensje, ja sama słyszałam, o to, że nie wykryto w szkole w Lubiniu tej sprawy, jaka miała
tam miejsce. Więc teraz jak chcą kontrolować nie rozumiem, dlaczego Państwo im
przeszkadzacie. Chcą to niech kontrolują.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że absolutnie mu nie przeszkadza. Na to co
muszę i mogę to udostępnię. W poprzednich latach również były szkolenia, ale demokracja
jest od 2010 r.
Pani Dorota Łukaszczyk, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Szkół w Krzywiniu
odczytała pismo zawierające pytania do Burmistrza związane z Oświatą na terenie Miasta i
Gminy Krzywiń.
Pismo stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że faktem jest, że bardzo szanuję nauczycieli,
jednakże biorąc pod uwagę sytuację finansową w Oświacie, niż demograficzny, coraz
mniejszą liczbę oddziałów rodzi się pytanie i odpowiedź. Na dzień dzisiejszy w naszych
szkołach jest ciasno dla wszystkich. Dyrektor szkoły jest menedżerem, pracodawcą.
Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, podstawowe funkcje zarządzania. Wiele
pytań pada, takiej rozmowy między nami nie było. Na dzień jutrzejszy jest zaplanowane
spotkanie ze mną w sprawach uzgodnień. Dyrektorowie są menedżerami, to nie ja
powinienem wskazywać, to nie ja powinienem pokazywać ile godzin obciąć, zmniejszyć, to
powinni zrobić sami dyrektorzy, a jeśli sytuacja jest taka, że np. Zespół Szkół w Krzywiniu
ma jeden oddział mniej i liczba godzin i nadgodzin jest nadal duża, w efekcie po moich
propozycjach jeszcze jeden oddział jest zmniejszony z 18 zrobiło się 16. Przygotowałem
analizę. Burmistrz przedstawił analizę dwóch szkół: Zespół Szkół w Jerce i Zespół Szkół w
Krzywiniu. Analiza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W szkołach należy racjonalizować zatrudnienie. Racjonalizacja, która został dokonana przez
organ prowadzący, tak naprawdę dotknęła w taki sposób, że wszyscy stracili etat. Czy ktoś
stracił etat. Nikt nie stracił etatu, nikt nie został zwolniony. Duże przetasowania w arkuszach
zostały poczynione, włącznie z cięciem godzin ponadwymiarowych. Dużo moich zaleceń
było w tym względzie, aby dochować pełne etaty bez godzin ponadwymiarowych, to jest
słuszna racjonalizacja. Burmistrz przedstawił ciąg dalszy analizy dwóch szkół: Zespół Szkół
w Jerce i Zespół Szkół w Krzywiniu. Analiza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Nauczyciele korzystają z dofinansowań doszkalają się, zdobywają dodatkowe kwalifikacje,
robicie to po to, aby mieć zatrudnienie w szkołach, przy okazji uczenia innych przedmiotów.
Mam nadzieje, że nie dojdzie do sytuacji, gdzie po podniesieniu kwalifikacji nauczyciele nie
będą chcieli uczyć innych przedmiotów. Co wówczas z pieniędzmi, które zostały wydane na
dokształcanie. Zawsze można ze mną rozmawiać. Co do zarzutu, że chcę pozbawić
mieszkankę Gminy dochodów, które i tak ma niskie informuję, że ta pani otrzyma 0,75 etatu,
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a nie 0,5 etatu, takie są uzgodnienia. Ta pani była u mnie i pewne uzgodnienia moglibyśmy
pewnie mieć.
Pani Dorota Łukaszczyk, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Szkól w Krzywiniu
powiedziała, że z całym szacunkiem nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, dlatego proszę o
pisemne wykładnie prawne na poszczególne pytania:
•

Jak zamierza Pan rozwiązać kwestię godzin karcianych?

•

Czy szanując Dyrektorów przestanie Pan wchodzić w ich kompetencje?

•

Jaka była rola Komisji Oświatowej, czy Komisja brała udział w tym ustalaniu?

•

Czy dane dotyczące finansowania Oświaty są dobrze przez nas interpretowane?
Co do Pana wypowiedzi o nadgodzinach, jeżeli polonista i matematyk uczy 5 klas, Np. w
klasie 5a jest 22 godziny, trudno byłoby żeby 18 godzin miała koleżanka X a na 4 godziny
zatrudniać kogoś innego. Ale można stworzyć nowe stanowisko, zatrudniając młodego
nauczyciela, który jest z niższej puli. Dokształcanie jest na uzupełnienie, a nie na
przekwalifikowanie nauczycieli. Nie po to kończy się studia podyplomowe, aby się
przekwalifikować, tylko po to, aby się dokształcić. Pani skarbnik zażyczyła sobie wykaz
studiów podyplomowych, teraz wiem, dlaczego. I tak nie możemy mieć etatu. Proszę o
konkretne wypowiedzi.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że wykaz kwalifikacji kadry pedagogicznej
jest załącznikiem do projektu organizacyjnego, nie ja sobie tego zażyczyłam. W Projekcie
„Cyfrowa Szkoła” koordynator nie jest po to, że by zbierać laury, ale po to, aby rozliczyć
dobrze projekt. Z tym akurat będzie dużo pacy. Przystąpienie do programu „Cyfrowa Szkoła”
nie jest obowiązkowe, jeżeli, któraś szkoła nie chce tego realizować to oczywiście tego nie
musi. Jeżeli chodzi o finanse szkoły Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej mnie Pan
poprze, jeżeli chodzi o koszty oświaty zawsze je przedstawiam, bez dowozów, bez
przedszkola, bez dotacji na ochronkę. W ubiegłym roku Gmina dołożyła ok. 700 tyś. do szkół.
Proszę, aby te załączniki czytać ze zrozumieniem. Dział 758, 146.780,32 zł zawiera w sobie
również inne rozliczenia, np. odsetki bankowe. Cześć Oświatowa subwencji ogólnej to jest
rozdział 75801 paragraf 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa, cześć oświatowa, która w
tym roku wynosi 9.542.200 zł. W tej subwencji są pieniążki zarówno dla dzieci
niepełnosprawnych, dla ochronki, czyli 110 tys. złotych, oraz zwiększenie subwencji przez
Ministra Finansów w związku z tym, ze 6-latki miały przyjść do szkół podstawowych. One
nie przyszły, a subwencja została. Również jest subwencja na dwoje dzieci
niepełnosprawnych, które uczęszczają do przedszkola publicznego około 30.000 złotych.
Dlatego wysokość subwencji dla szkół jest trochę niższa. Natomiast wydatki oświaty jest to
dział 801. Wydatki na przedszkole około 1.800.000 zł i około 700.00 złotych ma dowozy
realizowane przez gminę. W związku z tym, ze przejęliśmy ogół zadań związanych z
realizacją przetargów, jak i z tym, że nauczyciele jak i dyrektorzy zgłaszali problem z
odpowiedzialnością opieki nad dziećmi, które są dowożone do przedszkoli i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. W tym roku do Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
Szkół Ponadgimnazjalnych Gmina dołoży około 1 mln. zł., tzn. 900.000 zł bez projektów,
które są realizowane. Jeżeli chodzi o wytyczne finansowe z oświaty, jeżeli mamy posługiwać
się danymi proszę je najpierw ze mną uzgodnić. To nie jest tak, jak Państwo wyczytacie
ogólną kwotę z rozliczeń finansowych i w ten sposób można to dalej puszczać w obieg.
Również odnośnie remontów, Komisja Oświatowa zażądała sobie takiego wykazu. Ze strony
Komisji, żadnego komentarza w tej sprawie nie mamy. Są też zadania realizowane na
20

szkołach zupełnie nie w dziale 801, dotyczy to projektów „wodny świat”, naprawy
nawierzchni w Zespole Szkól w Krzywiniu. Tych wydatków jest trochę na tą oświatę i na
pewno przewyższa to kwotę subwencji oświatowej. Ja nie uważam, żeby były to pieniądze
stracone, ani, że są to wydatki za wielkie. W przypadku kiedy godzin dydaktycznych w
danym przedmiocie jest na dwa etaty, albo trzy, a danych nauczycieli są cztery etaty, proszę
mi znaleźć wyjście z sytuacji, jak z tego wybrnąć, oprócz racjonalizacji zatrudnienia. W
ubiegłym roku podnieśliśmy wymiar etatu pedagogów. W związku z tym, że zobligowaliśmy
dyrektorów do przestrzegania uchwały Rady Miejskiej Krzywinia w kwestii, że dyrektorzy
nie mogą mieć nadgodzin, dodatkowe zatrudnienie znalazł pedagog w Zespole Szkół w
Krzywiniu na 0,5 etatu, pedagog w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 0,5 etatu, Pedagog w
Zespole Szkół w Bieżyniu 0,5 etatu, oraz w tym roku jest dodatkowy etat terapii
pedagogicznej w Zespole Szkół w Jerce oraz 0,5 etatu pedagoga, czyli łącznie opieki
pedagogicznej jest tam 1,5 etatu. To nie jest tak, że nie dbamy o dzieci.

Pani Dorota Łukaszczyk, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Szkół w Krzywiniu
podziękowała za wyjaśnienie. Ponadto podsumowała kwestie finansowe oświaty po stronie
dochodowej i wydatkowej. Zwróciła uwagę na fakt, że w poszczególnych wydatkach są
wyliczone dowozy, remonty, natomiast Pani mówiła, że nie ma. Usługi remontowe dla
poszczególnych szkół również są wyliczone.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że tam jest wydatków na ponad 13.000.000
zł., ale w tym jest dotacja dla przedszkola 1.800.000 zł itd. Z moich orientacyjnych wyliczeń
wynika, że około 1.000.000 zł dokładamy w tym roku do szkół.
Pani Dorota Łukaszczyk, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Szkół w Krzywiniu
zapytała, czy około 1000.000 zł. dołożyć na 13.000.000 zł to jest naprawdę tak dużo dla
Gminy, to nic dodać.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że nie wiem czy to jest dużo, czy to jest
mało. Budżet Gminy wynosi 28.000.000 zl natomiast 13.000.000 zł to wydatki na oświatę
łącznie z przedszkolami i dowozami. To jest połowa budżetu tej gminy.
Pan Marek Żołędziewski, Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu powiedział, że poczuł się w
tej chwili nieswojo. Bo albo rozmnożyłem uczniów i mam więcej godzin, co mi w sumie
imponuje. W moim wieku z obecną małżonką, musieliśmy się nieźle sprężyć. Chyba, że
miałem jakieś delegacje i chodziłem po terenie. Panie Burmistrzu to jest ciężkie oskarżenie,
za komuny nazywało się to „martwe dusze”. Polegało to na tym, ze do dzienników lekcyjnych
dopisywało się uczniów fikcyjnych, żeby zwiększyć subwencję oświatową. Zresztą w czasach
wolnej Polski też były takie akcje, paru ludzi za to siedzi. Musicie skierować sprawę do sądu,
to umiecie. Dalej jeden oddział mniej w klasie pierwszej, jest ich 22, nie ma sprawy jutro
przerobię arkusz i zrobię dwa oddziały po 11. Kiedyś była taka teoria pedagogiczna, która
mówiła, że im mniej uczniów w oddziale, tym się lepiej uczy, ale jakiś mądrala w Warszawie,
wiem, że nie Wy, wymyślił, że pieniądze na oświatę jest to liczba uczniów pomnożona przez
kwotę subwencji i inaczej nie można. Są w tej gminie szkoły gdzie jest jeszcze miej i żyją i
dzięki Bogu dobrze się mają. Pomysł porównania Jerki i Krzywinia jest genialny. Starzy
Rzymianie mówili divide et impera- dziel i rządź, teraz powinienem wściec się na koleżankę z
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Jerki, że zabiłbym ją wzrokiem, ale niestety nie zabrałem okularów. Skąd się biorą różnice,
martwe dusze oczywiście odpadają, Moim zdaniem z dwóch przyczyn i ja na to dosyć szybko
wpadłem. Woli ścisłości na ten rok mamy zaplanowane 594 godziny, w tym 42,5 nadgodziny.
W ostatnim arkuszu, który został zakwestionowany przez wizytatora z Kuratorium, wie Pan
dlaczego? Mamy za mało godzin na zajęcia rewalidalicyjne i rewalidalicyjno wychowawcze. Wyłuszczę skąd się biorą różnice. Po pierwsze, mamy dwóch pedagogów,
Pani Dyrektor i Pan Szłapka. Oni bardzo skrupulatnie, bardzo dokładnie analizują zalecenia
poradni i orzeczenia poradni. Robią z nich protokoły i potem wyliczają godziny z
rozporządzeń i wychodzi tego całkiem sporo. Realizujemy to dla dobra ucznia. O wszystkich
to się mówiło, tylko nie o tym biednym kochanym uczniu. Kolejna pozycja, która napędza
nam godziny. 10 uczniów zakwalifikowanych do nauczania indywidualnego, którzy generują
60 godzin tygodniowo dodatkowych. Na wszystkie mamy zgody organu prowadzącego. Teraz
podsumowanie wielu z Was miało okazję mieć ze mną lekcje, chociaż wolałbym się teraz do
tego nie przyznawać. Moi drodzy w 1939 roku Minister Beck w Sejmie na propozycję
Hitlera, które były nie do odrzucenia odpowiedział krótko. W życiu narodów i społeczeństw
jest jedna rzecz absolutnie bezcenna, tą rzeczą jest honor. Jeśli zarzucacie mi, że
rozmnożyłem godziny w arkuszu, to znaczy, że jestem bez honoru. Jutro rano Panie
Burmistrzu dostanie Pan ode mnie pismo następującej treści: wnoszę o rozwiązanie stosunku
pracy w trybie art. 88 w powiązaniu z art. 26 o rozwiązanie ze mną umowy o pracę, w
związku z przejściem na emeryturę. Jeżeli my potencjalni emeryci jesteśmy dla Was solą w
oku, to kim, jest Premier, kto zachęcał, żeby pracować do 67 lat i jeszcze tłumaczył ustami
Ministra Rostowskiego, że to nie wpłynie nijak na bezrobocie wśród młodzieży. Biorę moje
zabawki i wychodzę z tej zabawy.
Pani Dorota Łukaszczyk, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Szkół w Krzywiniu
powiedziała, że mam wrażenie, że właśnie o to im chodziło i mam nadzieję, że nie zostawi
nas Pan. Nie wyobrażamy sobie, żeby bez Pana opieki, to Pan stworzył ten zespół. Tyle lat, to
dzięki Panu ta szkoła funkcjonuje, osiąga takie a nie inne wyniki. Panie Dyrektorze proszę
naprawdę zastanowić się. Mam nadzieję, że Pan przemyśli to wszystko.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych powiedziała, że jeżeli chodzi o
pismo od Pani, dotarło do mnie, ale było tam napisane, że chcecie rozwiązywać sprawy
problemowe na Komisjach Oświaty. Do tej pory żadnych spraw problemowych nie było.
Dwie Komisje prowadziła za mnie koleżanka, ponieważ byłam nieobecna. Przekazywała mi
wszystko i nic mi nie mówiła o żadnych problemowych sprawach. Jeżeli chodzi o resztę
pytań, które Pani pytała, to nie odpowiem, ponieważ nikt ze mną nic nie uzgadniał, nawet nie
byłam poinformowana, o takich sprawach, że w szkole coś tam się dzieje. Jeśli chodzi Pani
Skarbnik o wniosek, który pisałam o wykaz remontów w szkołach. Podczas uzgadniania
budżetu wyszły bardzo duże kwoty, które miały być na remonty w danych szkołach i dlatego
poprosiłam o wykaz, natomiast nie została ani złotówka z tego uroniona, wszystkie pieniądze,
które były napisane, tak jak Burmistrz ustalił, tak przyznaliśmy, dlatego uważałam to za
zamknięte po uchwaleniu budżetu.
Pani Dorota Łukaszczyk, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Szkół w Krzywiniu
przeprosiła za źle sformułowane pismo, chodziło i o spotkanie, moja wina, przepraszam.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych powiedziała, że będzie się
starać zapraszać na następne posiedzenia Komisji. Ponadto poinformowała, że najbliższe
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posiedzenie Komisji odbędzie się 4 czerwca o godz. 11:00, na które Panią zapraszam.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy mogłaby prosić o pismo, które Pani odczytała.
Pani Dorota Łukaszczyk, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Szkół w Krzywiniu
powiedziała, że nie wie, czy teraz będzie chciała uczestniczyć w posiedzeniach Komisji,
natomiast przemówienie wydrukuję i Pani przekażę. Przepraszam, ale muszę iść za moim
dyrektorem.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz powiedziała, że prowadziła
jedną Komisję Oświaty w kwietniu, ale do Biura Rady żaden problem z Oświaty nie wpłynął.
Wiadomo mi tylko tyle, że arkusze kalkulacyjne Dyrektorzy składają do Burmistrza Miasta i
Gminy Krzywiń do 30 kwietnia.
Sołtys z terenu Gminy Krzywiń powiedział, że celem podjęcia uchwały w formie
oświadczenia odnośnie niecelowości i szkodliwości dotyczących przygotowań do budowy
kopalni odkrywkowych węgla na terenie Gmin Miejska Górka i Krobia nie było wspomagać
Gminę Krobie i Miejską Górkę. Tylko jeżeli tam powstaną kopalnie, my jesteśmy następni w
kolejce. Proszę zwrócić uwagę na to, że nasz teren może też być objęty działaniem
górniczym. Jeżeli będzie inna metoda, aniżeli odkrywkowa to wszystko będzie w porządku,
natomiast jeżeli będzie metoda odkrywkowa, jeżeli tam zacznie my jesteśmy następni w
kolejce. To był tylko nasz wniosek, jak Państwo zadecydujecie, może się to okazać kluczowe.
Eugeniusz Kolańczyk powiedział na wstępie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dlatego, że sprawa jest bardzo ważna, która już się odbyła, było głosowanie. Jestem
współautorem wniosku w sprawie TV TRWAM. Dziękuję za taką decyzję. Miasto i Gmina
Krzywiń ma honorowego obywatela Jana Pawła II. Podczas pielgrzymki Rodziny Radio
Maryja w Watykanie Jan Paweł II powiedział, ze ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w
Polsce takie radio co się nazywa Radio Maryja. Później dodał, uśmiechając się, trochę
żartując, że dobrze byłoby, aby to radio rozszerzyło się dalej, nawet do Rzymu. Oczywiście
Ks. Stanisław Dziwisz odpowiedział, że w Rzymie już jest. Jan Paweł II uśmiechnął się i
powiedział, że widocznie to już nic nowego, ale dobrze byłoby też jakby była telewizja.
Telewizja była pragnieniem Jana Pawła II, aby katolicy w Polsce mieli taką telewizję. Ta
telewizja powstała. Czcigodny ojciec, wielki patriota Rzeczpospolitej Polskiej rozszerzył
swoje zdolności, wielu innych Polaków mu pomogło w tym i powstała TV TRWAM. Dziś ten
wolny głos może do nas docierać, ten wolny głos prawdy możemy go słuchać. Jest to bardzo
ważne, każdy ma prawo mówić, o jesteśmy w kraju wolności. Jan Paweł II w Sejmie RP
powiedział, jeżeli wolność nie będzie odpowiedzialnością to przejawia się to w
zakamuflowany lub jawny totalitaryzm. Są to pragnienia Jana Pawła II, człowieka , którego
nie podważa nikt. Z tego wynikła moja inicjatywa oraz Pana, który był wyczytany, w związku
z tym dziękuję Państwu za wypełnienie swojego obowiązku, aczkolwiek tym Panom,
Państwu, którzy głosowali za również tym Panom, którzy głosowali przeciw. Każdy ma
prawo opowiadać się według swojego uznania, według swoich przekonań. Wiemy, że
telewizja ta jest bardzo dyskryminowana, oczerniania we wszelkich brukowcach, jest
okłamywana również w telewizji publicznej. Bardzo trudno jest się przebić, można się
czasem pomylić, a nawet można później być obojętnym i wstrzymywać się od głosu nie
wiedząc co uczynić. Niech za wszelki Wasz trud za Waszą odwagę, bo widziałem, że nie
każdy miał odwagę podnieść rękę, niech Bóg Wam zapłaci.

23

Przewodnicząca Rady powiedziała, że poruszył Pan temat głosowania, ja może odpowiem.
Wpłynął wniosek, ja skierowałam go do Rady, podjęliśmy decyzję, dzisiaj wstrzymałam się
od głosu, z tego względu, że konsultowałam się w tej sprawie z Wokissem i tam opinia Radcy
Prawnego była taka, że to nie jest zadaniem Rady Gmin. Jest to zadanie rządowe, dlatego się
wstrzymałam. Rada mogła oczywiście takie stanowisko zawrzeć.
Eugeniusz Kolańczyk powiedział, że oczywiście być może, że taki jakiś przepis jest,
aczkolwiek z drugiej strony obowiązkiem każdego, kto się uważa za katolika jest dążenie do
normalnej ewangelizacji w Polsce dla każdego obywatela, który sobie tego życzy. W chwili
obecnej za poparciem podpisało się ponad 2.200.000 ludzi. Myślę, że każdy ma obowiązek,
kto mówi, że jest wierzący, kto mówi, że chce, aby było dobrze. Pomijając wyznanie,
pomijając, że można być osobą niewierzącą, jest też obowiązkiem dążenie do prawdy. Każdy
ma prawo się wypowiedzieć, czy jest innej opcji. Każdy ma do tego obowiązek. Myślę, że
obowiązkiem gminy również było się o to upomnieć. Można to różnie myśleć. Naszym
obowiązkiem jest walczyć o wolność. Jan Paweł II mówił, o wolność trzeba walczyć każdego
dnia.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że obowiązkiem każdego katolika jest uszanować wolę i
zdanie innego człowieka, ja szanuję Państwa zdanie i mam nadzieję, że Pan uszanuje moje
zdanie.
Eugeniusz Kolańczyk powiedział, że każdy ma prawo swoje poglądy wyrażać, a TV
TRWAM już niedługo nie będzie mogło tego prawa wyrażać. Stąd takie są kłopoty.
Sołtys Lubinia podziękowała wszystkim za pomoc przy odnowieniu Sali Wiejskiej oraz za
przybycie na dzisiejszą sesję.
Przewodnicząca Rady podziękowała za przygotowanie Sali i za poczęstunek.
Ad. 10
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz o godz. 20:45 zamknęła XXIII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia, dziękując wszystkim za przybycie.
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