Protokół nr XXIX/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 29 października 2012 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 17:00
XXIX 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 14
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni:
Radny Andrzej Kaczmarek- 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. Anna Szułczyńska

- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w

Krzywiniu
11. Ferdynand Stężycki

- Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej

12. Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad i
projekty uchwał. Ponadto Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski o uzupełnienie bądź
zmianę porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapytała Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń czy jest już decyzja
Starosty Kościańskiego w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jerce.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedział, że decyzji Starosty Kościańskiego w tej
sprawie nie ma. Ponadto Burmistrz wniósł o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jerce.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) wykreśliła z porządku obrad projekt uchwały w
sprawie zbycia nieruchomości w Jerce.

Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14.08.2012 r.
3. Przyjęcie protokołu XXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.08.2012 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzywiń za rok
szkolny 2011/2012.
7. Przedstawienie informacji z realizacji przez Radnych Rady Miejskiej Krzywinia art. 24 h
ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
8. Przedstawienie informacji z realizacji przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w
Krzywiniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
9. Korekta i uzupełnienie uzasadnienia do uchwały XLII/325/2010 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Bieżyniu.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
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11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1.

Uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia
oraz zmiany Uchwały Nr XXI/100/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia.

2.

Uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Rady Miejskiej Krzywinia oraz zmiany Uchwały Nr XXI/102/2012 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia.

3.

Przyznania Nagrody Twórczej Gminy Krzywiń.

4.

Podziału gminy Krzywiń na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

5.

Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Krzywiń.

6.

Ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku podziału.

7.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się
na obszarze Miasta i Gminy Krzywiń wybudowanych przed 1980 rokiem, w
których wykonano remont elewacji.

8.

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2012.

9.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023.

12. Informacja o działalności Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego
w 2011 – 2012 roku przedstawiona przez dr Cezarego Trosiaka.
13. Wręczenie aktów nadania stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego
Chłapowskiego.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła porządek obrad po zmianie.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14.08.2012 r.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (za-14) przyjęła protokół XXVI Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 14.08.2012 r.
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Ad. 3
Przyjęcie protokołu XXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.08.2012 r.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (za-14) przyjęła protokół XXVII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 28.08.2012 r.

Ad. 4
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz przedstawiła informację z działalności w okresie
międzysesyjnym. Pytań nie było.
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
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 oraz
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady zapytała Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń o ustalenia ze spotkania
z Starostą Powiatu Kościańskiego w sprawie inwestycji na rok 2013.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedział, że na dzień dzisiejszy konkretnych ustaleń
nie ma. Do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu wpłynęło pismo od Zarządu Dróg
Powiatowych z prośbą o wskazanie wspólnych inwestycji w roku 2013.

Radny Roman Majorczyk zapytał

Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń czy Burmistrz

posiada informację, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/2008 w sprawie
przystąpienia gminy Krzywiń do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa
Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie została podjęta z błędem.
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Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że nie posiada żadnej informacji.

Przewodnicząca Rady poprosiła Burmistrza o przekazanie Radnym Rady Miejskiej
Krzywinia sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.

Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że sprawozdanie będzie załącznikiem do niniejszego
protokołu.

Ad. 6
Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzywiń za rok
szkolny 2011/2012.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił prezentacje multimedialną dotyczącą
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzywiń za rok szkolny 2011/2012.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzywiń za rok szkolny 2011/2012
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 7
Przedstawienie informacji z realizacji przez Radnych Rady Miejskiej Krzywinia art. 24
h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia przedstawiła informację z realizacji przez
Radnych Rady Miejskiej Krzywinia art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.
Informacja z realizacji przez Radnych Rady Miejskiej Krzywinia art. 24 h ust. 12 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.
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Ad. 8
Przedstawienie informacji z realizacji przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w
Krzywiniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Robert Kubiak przedstawił informację z
realizacji przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz kierowników
jednostek organizacyjnych art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
Informacja z realizacji przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz
kierowników jednostek organizacyjnych art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad.9
Korekta i uzupełnienie uzasadnienia do uchwały XLII/325/2010 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Bieżyniu.

Maciej Gubański, Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej i przestrzennej przedstawił
uzasadnienie do korekty i uzasadnienia do uchwały XLII/325/2010 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bieżyniu.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie przyjęła korektę i
uzupełnienie uzasadnienia do uchwały XLII/325/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21
października 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bieżyniu.
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie złożyli żadnych interpelacji ani zapytań.

Ad.11
Podjęcie uchwał w sprawie:
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Ad. 11.1
Uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia oraz
zmiany Uchwały Nr XXI/100/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 marca 2012 r. w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Radny Jerzy Nowak złożył oświadczenie, w którym
wyraził wolę pracy w Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca zapytała, czy Radny Jerzy Nowak
podtrzymuje chęć pracy w Komisji Rewizyjnej.

Radny Jerzy Nowak potwierdził chęć pracy w Komisji Rewizyjnej.

Rada Miejska, w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za), przyjęła uchwałę nr
XXIX/157/2012 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Krzywinia oraz zmiany Uchwały Nr XXI/100/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11.2
Uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady
Miejskiej Krzywinia oraz zmiany Uchwały Nr XXI/102/2012 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Radna Magdalena Mielczarek złożyła oświadczenie, w
którym wyraziła wolę pracy w Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
Przewodnicząca zapytała, czy Radna Magdalena Mielczarek podtrzymuje chęć pracy w
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.

Radna Magdalena Mielczarek potwierdziła chęć pracy w Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych.

Rada Miejska, w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za), przyjęła uchwałę nr
XXIX/158/2012 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i
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Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia oraz zmiany Uchwały Nr XXI/102/2012 Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad 11.3
Przyznania Nagrody Twórczej Gminy Krzywiń.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w roku 2012 wpłynęło 7 wniosków o przyznanie
Nagrody Twórczej indywidualnej. Nikt nie zgłosił kandydatów do zbiorowych nagród
Twórczych. Po zapoznaniu się z wnioskami i ich rozpatrzeniu Rada Miejska Krzywinia
zaopiniowała pozytywnie trzy wnioski o nagrody twórcze.

Asystent Burmistrza Miasta i Gminy Krzywin Bartosz Kobus przedstawił sylwetki
kandydatów nominowanych do otrzymania Nagród Twórczych: Pana Jana Duszę, Pana
Andrzeja Małeckiego, Pana Leszka Majchrzaka.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za), przyjęła uchwałę nr
XXIX/159/2012 w sprawie przyznania Nagrody Twórczej Gminy Krzywiń. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11.4
Podziału gminy Krzywiń na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Robert Kubiak przedstawił projekt uchwały w
sprawie podziału gminy Krzywiń na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Radny Andrzej Gubański zapytał, dlaczego Radni otrzymali tak późno projekt uchwały, skoro
Dyrektor Krajowego Bura Wyborczego opiniował ten projekt już 18 września 2012, projekt z
pewnością był gotowy już w sierpniu b.r.
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że emailem otrzymał informację o
opinii Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na początku października. Przed dziesiątym
października projekt uchwały został przekazany do Biura Rady.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że projekt uchwały był gotowy już dużo wcześniej i
wówczas mógł być konsultowany z Radą. Projekt ten dotyczy bezpośrednio Radnych.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że nie widział takiej konieczności.
Zastępca zasugerował, że decyzja na sesji zależy od Państwa Radnych.

Radny Roman Majroczyk powiedział, że Zastępca Burmistrza poprosił o wykreślenie z
podstawy prawnej projektu uchwały art. 16 ustawy, który został uchylony wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego 20 lipca 2011 roku, ten artykuł nie powinien się znaleźć w
projekcie uchwały. Zdaniem Radnego w podstawie prawnej powinien znaleźć się art. 417 par
1, 2 i 3 ustawy Kodeks Wyborczy, gdyż mówi on o wyborach na terenach wiejskich. W
podstawie prawnej przywołano także art. 419, który zawiera zasady ustalania okręgów
wyborczych. W Gminie Krzywiń norma przedstawicielska wynosi 671. Radny Roman
Majorczyk przedstawił zasady na podstawie, których ustala się okręgi wyborcze. Radny
Majorczyk złożył propozycję, aby podział gminy Krzywiń na okręgi pozostawić bez zmian,
za wyjątkiem Kopaszewa i Rogaczewa, gdzie należy to rozbić na dwa okręgi
jednomandatowe oraz miejscowości Jerka i Krzywiń, gdzie również należy rozbić na dwa
okręgi jednomandatowe. Radny przekazał na ręce Przewodniczącej propozycję podziału
Gminy Krzywiń na okręgi wyborcze. Radny Roman Majorczyk odczytał propozycję podziału
na okręgi wyborcze.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że posiada wytyczne dotyczące
zasad podziału gmin na okręgi wyborcze. Przy podziale nie należy łączyć jednostek nie
sąsiadujących. W propozycji Radnego Romana Majorczyka takie łączenie ma miejsce.
Projekt uchwały był kilkukrotnie konsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym w Lesznie.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że Radę Miejską do przyjęcia projektu uchwały
obliguje ustawa. Dołączanie Gierłachowa do Jerki nie jest uzasadnione. Norma w Jerce jest
tak wysoka, że w Jerce mogą być dwa mandaty. Należy pamiętać też o tradycji jaka panowała
w naszej Gminie i zmiana tylko dla zmiany nie jest uzasadniona.
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Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że średnia liczba mieszkańców, na którą
przypadać powinien jeden mandat to 672. Nie da się tego zrobić dokładnie. Nie można dzielić
sołectw. Sołectwa powinny być połączone ze sobą. Dotychczasowy okręg wyborczy
Mościszki i Łagowo był nieuzasadniony. Te miejscowości nie sąsiadują.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że rozdzielenie okręgu wyborczego Łuszkowo jest
nieuzasadnione, ponieważ następuje podział sołectwa.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że mieszkańcy tych dwóch domów w
Łuszkowie złożyli wniosek do Burmistrza, aby znaleźć się w okręgu wyborczym Kopaszewo.
Wniosek został przesłany do Krajowego Biura Wyborczego do Leszna.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że ustawa weszła w życie 10 stycznia 2011 roku
Mamy czas na podjęcie uchwały do 1 listopada 2012 r. Rada jest postawiona pod murem. Nie
było żadnych konsultacji z Radnymi. Radny zapytał, czy tak wygląda współpraca Burmistrza
z Radnymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że projekt uchwały został przekazany do
Biura Rady przed dziesiątym października. Sesja odbywa się 29 października 2012 r. Zmian
w projekcie uchwały można było dokonać.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na zmiany było kilkanaście miesięcy. Przewodnicząca
zasugerowała, że Burmistrz mógł przekazać informację o prowadzonych pracach nad
projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Krzywiń na okręgi wyborcze, wówczas byłby
czas na dyskusję.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję podziału Gminy Krzywiń na
okręgi wyborcze według Radnego Romana Majorczyka.

Rada Miejska Krzywinia nie przyjęła propozycji radnego Romana Majorczyka (za- 7,
przeciw- 7)
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję podziału Gminy Krzywiń na
okręgi wyborcze według Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

Rada Miejska Krzywinia nie przyjęła propozycji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń (za- 7,
przeciw- 7)

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska zaproponowała ustalenie w jakich okręgach
propozycje są zbieżne. Radna poprosiła o zwołanie przerwy w obradach.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że Rada miała na podjęcie uchwały kilka miesięcy, a
teraz jesteśmy po murem. Radny zaproponował przerwę w obradach.

Sołtys wsi Jerka Jan Lemański zapytał, jakie skutki prawne czekają Gminę, gdy Rada nie
podejmie w wyznaczonym terminie w/w projektu uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że skutków prawnych nie będzie Ponadto projekt
uchwały był konsultowany na Komisji Gospodarczej i uzyskał opinię pozytywną.

Radny Antoni Nowak powiedział, że Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 1910
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1930

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na sesję przybył dr Cezary Trosiak, prezes
Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.

Podczas przerwy Rada Miejska Krzywinia wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Krzywiń
ustaliła wspólną propozycję podziału Gminy Krzywiń na okręgi wyborcze.

Radny Andrzej Gubański zapytał, czy w podstawie prawnej jest dopisany art. 417 par. 1 i 2
ustawy Kodeks Wyborczy.
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Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapyta Radcę Prawnego i jeżeli będzie to konieczne, to
podstawa prawna w/w projektu uchwały zostanie uzupełniona.

Rada Miejska, w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za), przyjęła uchwałę nr
XXIX/160/2012 w sprawie podziału gminy Krzywiń na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

Ad. 11.5
Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Krzywiń.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzywiń.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że w tej uchwale usuwamy siłownie wiatrowe ze
studium. Radny zapytał, jakie koszty będą tej decyzji.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
cała zmiana studium jest to koszt ponad 30.000 złotych.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że wkrótce rozpocznie się proces o odszkodowanie,
podejmowanie dzisiaj na sesji decyzji o wykreśleniu siłowni wiatrowych zamyka nam drogę
do ugodowego załatwienia sprawy przed sądem.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że firma Finadvice Polska mówiąc o ugodzie
ma na myśli nowy plan przestrzenny zagospodarowania. W sądzie na taką ugodę się nie
zgodzę. Wspólnie zadecydowaliśmy, że takiego planu nie będzie. W tym momencie
wykreślenie ze studium tego zapisu jest jak najbardziej właściwe. Jeżeli natomiast w sądzie
będzie propozycja ugody w charakterze odstąpienia od odszkodowania, wówczas się zgodzę.
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Przewodnicząca Rady zapytała Burmistrza Miasta i Gminy, co Gmina zyska z chwilą
wykreślenia zapisu budowy farmy wiatrowej ze studium. Podczas Komisji Gospodarczej Pani
Pierożyńska wyraziła zdanie, że samo studium nie daje możliwości realizowania inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że w związku z Pani pytaniem, należy odpowiedzieć
sobie, czy Rada Miejska Krzywinia chce mieć farmę wiatrową w gminie Krzywiń. Burmistrz
uważa, że w tej kwestii wszystko zostało już powiedziane.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że Burmistrz na sesję 7 grudnia 2011 roku przygotował
uchwałę o nowym planie przestrzennym zagospodarowania, wówczas Radny Jan Lemański
zapytał Burmistrza, czy jest za tą uchwałą. Burmistrz odpowiedział, że nie. Należy mieć na
uwadze, że Burmistrz zawsze może powiedzieć, Rada nie przyjęła uchwały. Występuje
dualizm. Z jednej strony Burmistrz jest za podjęciem uchwały, a z drugiej strony jest
przeciwny. Dzisiaj sytuacja może być podobna. Gdy zostawimy ten zapis, i wyrzucimy
wiatraki, to gdy będzie rozstrzygnięcie o odszkodowanie, to wówczas Pan Burmistrz powie,
że to Rada podjęła tą decyzję. Radny Roman Majorczyk złożył wniosek o wykreślenie z
projektu uchwały w sprawie przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń zapisu „terenów parków siłowni
wiatrowych – obręb Bielewo, Wieszkowo i Żelazno. /X/”

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, ze gdyby posiadał kompetencje do
przyjmowania planu przestrzennego zagospodarowania, to plan zostałby przyjęty, ta
kompetencja należy ściśle do Rady. Moje zdanie na temat budowy siłowni wiatrowych Pan
Radny zna. Na dzień dzisiejszy manipulowanie słowami nie jest na miejscu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wykreślenie z projektu uchwały w sprawie
przystąpienia

do

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Krzywiń zapisu „terenów parków siłowni wiatrowych – obręb
Bielewo, Wieszkowo i Żelazno.”

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (10 za, 4 przeciw) pozostawiła zapis „terenów
parków siłowni wiatrowych – obręb Bielewo, Wieszkowo i Żelazno.” w projekcie uchwały w
sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Krzywiń.
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Rada Miejska, w obecności 14 Radnych większością głosów (13 za, 1 przeciw), przyjęła
uchwałę nr XXIX/161/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzywiń. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11.6
Ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku podziału.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.

Przewodnicząca Rady zaproponowała stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 10 %.

Radny Jerzy Nowak, zapytał jaka musiałaby być stawka, żeby gmina wyszła na zero.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej odpowiedział, że zależy to od
wielkości działki. Np. dla działki 1000 m2 to stawka około 5%

Burmistrz Miast i Gminy powiedział, że ta stawka powinna być na poziomie około 30 %.

Radny Radosław Chmielewski zaproponował stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 25%.

Wiceprzewodnicząca

Radna

Magdalena

Mielczarek

zaproponowała

stawkę

opłaty

adiacenckiej w wysokości 20%.

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska zaproponowała stawkę opłaty adiacenckiej
w wysokości 30%.
Radny Roman Majorczyk powiedział każdy podatek i opłata powoduje różne zachowania.
Jeżeli podatek lub opłata jest zbyt wysoka, wówczas zniechęca, a podział gruntów ma
doprowadzać do rozwoju gminy, dlatego uważam, że maksymalna stawka powinna wynosić
20%.
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Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że za chwilę będziemy mówić o zwolnieniach z
podatku, dlatego z jednej strony jak zwalniamy z podatku to zmniejszamy dochód, to z
drugiej strony powinniśmy to pokrywać z przychodu, dlatego Wiceprzewodnicząca uważa, że
najlepszą stawką opłaty adaiacenckiej będzie 30%.

Poszczególne wysokości stawek opłaty adiacenckiej otrzymały następującą ilość głosów
Radnych:
a) 10 %- 1
b) 20%- 6
c) 25%- 1
d) 30%- 6

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z tym, że dwie propozycje wysokości
stawek opłaty adiacenckiej otrzymały równą liczbę głosów, Rada jeszcze raz podemie
decyzję, wybierając jedną z dwóch propozycji, które otrzymały największą liczbę głosów.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za- 8, przeciw 6) wybrała stawkę opłaty
adiacenckiej w wysokości 20 %.

Rada Miejska, w obecności 14 Radnych jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIX/162/2012 w
sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku podziału. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11.7
Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części,
znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Krzywiń wybudowanych przed 1980
rokiem, w których wykonano remont elewacji.

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich
części, znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Krzywiń wybudowanych przed 1980
rokiem, w których wykonano remont elewacji.
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Radny Bolesław Ratajczak zapytał, czy wymiana papy na dachu lub wymiana okien jest
zaliczana do wymiany elewacji.

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska odpowiedziała, że zamiana samej papy jest
remontem.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że według niego wymiana papy nie jest remontem
elewacji.

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska powiedziała, że kluczowe dla tej sprawy
będą dwa pojęcia remont i modernizacja. Wymiana papy jest remontem, a nie modernizacją.

Radny Janusz Partyka powiedział, że w celu uniknięcia problemów w przyszłości należałoby
sprecyzować, co można odliczyć, a co nie.

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska powiedziała, że mimo, że jest to mała
pomoc, to też jest ona zasadna.

Sołtys wsi Lubiń powiedziała, że jeżeli kogoś stać na wyremontowanie budynku to zrobi to
sam za własne pieniądze. Osoby, które wykonają remont elewacji, będą rozczarowanie,
ponieważ to będą małe kwoty finansowe. Skorzystają tylko te osoby, które te elewacje
planowali zrobić. To zwolnienie nie zachęci do wykonania inwestycji.

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska powiedziała, że najpierw należy mieć
pieniądze, a później dopiero będzie można skorzystać ze zwolnienia. To czy uchwała będzie
wykorzystana, czy nie to będzie można sprawdzić po roku obowiązywania uchwały.

Sołtys wsi Jerka Jan Lemański powiedział, że oczekiwania ludzi są wielkie. Oni liczą na to,
że gdy zrobią tą elewację dostaną duże pieniądze. Mieszkańcy będą rozgoryczeni, bo dostaną
około 100 zł na rok.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że nikt nie będzie robił remontu dla ulgi, gdy już
wykona remont zwróci się o zwolnienie z podatku.
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Radny Janusz Partyka zapytał jaka kwota uprawnia nas do otrzymania całkowitej zniżki.

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska powiedziała, że każda kwota uprawnia do
otrzymania zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że zwolnienia dla budynków pod działalność
gospodarczą będą bardziej korzystne, ponieważ tam stawki są wyższe.

Rada Miejska, w obecności 14 Radnych większością głosów (za- 10, przeciw- 1, wstrzymało
się- 3) przyjęła uchwałę nr XXIX/163/2012 w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta i
Gminy Krzywiń wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11.8
Zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2012.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2012.

Radny Roman Majorczyk zapytał skarbnik Miasta i Gminy o dział 758 - różne rozliczenia. Na
początku roku było tam 100.000 zł, teraz mamy to zwiększyć o 88.000 zł. Rezerwa
Burmistrza została rozdysponowana zarządzeniami. W lutym 8.000 zł, w maju 30.000 na
ochronę zabytków i świetlice we wrześniu w sumie 25.310 zł. Z informacji w sprawozdaniu
za I półrocze było wskazane, że w tym dziale była kwota 57.000 zł, natomiast nie ma żadnej
informacji o wykorzystaniu tych środków finansowych. Zbliża się koniec roku, a my mamy
podjąć decyzje o zwiększeniu tej kwoty o 88 tyś złotych.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że rezerwy ogólne i celowe zostają w dyspozycji
zarządu jednostki. Burmistrz ma prawo tą kwotę rozdysponować w ramach budżetu. Jeżeli
rezerwa celowa nie jest wykorzystana, decyzja o zmianie przeznaczenia tej kwoty może
zostać podjęta tylko przez radę. Jeżeli jest taka prośba w następnych latach można
przygotować wykaz przeznaczenia pieniędzy z rezerwy Burmistrza Miasta i Gminy. Ta kwota
88.000 zł pochodzi ze zwiększonych dochodów.
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Radny Roman Majorczyk powiedział, że zdziwiła go tak precyzyjna kwota 88.263 zł. Mamy
początek listopada, do końca roku pozostało niewiele. 88.000 zł na rezerwie Burmistrza to
jest za dużo. Teraz dokładamy taką dużą kwotę.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że ta kwota wynika z wyliczeń rachunkowych. Została
ona umieszczona w rezerwie, ponieważ nie ma uzasadnienia, aby tą kwotę umieszczać na
inny cel. Umieszczenie tej kwoty będzie przechowalnią, gdyby coś się stało.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że w tym sprawozdaniu z wykonania budżetu za I
półrocze jest błąd. Kwota rezerwy jest wpisana 57.000 zł, natomiast kwota wydatkowania jest
0 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska podsumowała zmiany w Budżecie Miasta i
Gminy na rok 2012. Ponadto Radna zapytała dlaczego dochody z tytułu podatku rolnego
zmniejszają się o 35.000 zł, jaka jest przyczyna.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że są to realne wpływy do budżetu Miasta i Gminy.
Przyczyną jest nieregulowanie podatku rolnego, odraczanie na raty.

Przewodnicząca Rady zapytała dlaczego zmniejsza się wydatki na Licea Ogólnokształcące o
50.150 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników 45.000 zł, natomiast w dziale szkoły
podstawowe zwiększa się o 35.000 zł na ubezpieczenia społeczne. Czym to jest
spowodowane.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że te zmiany są spowodowane potrzebami
zgłaszanymi przez szkoły. Spadek liczby dzieci w Liceum spowodował mniejsze wydatki na
wynagrodzenia nauczycieli.

Przewodnicząca Rady zapytała, dlaczego Burmistrz zarządzeniami zdjął z Biura Rady 9 lipca
2012 r. 20.000 zł, a 28 września 2012 r. 5.000 zł. Na co Burmistrz te środki finansowe
przeznaczył.
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Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że jest to korekta wydatków na diety radnych, które
były planowane wyższe, aniżeli są wypłacane. Były również wakaty na stanowiskach w
Radzie. Te wydatki zostały przeniesione na dział 750 – Administracja.

Radny Roman Majorczyk żartobliwie powiedział, że te pieniądze były pewnie potrzebne na
wyjazd sołtysów do Karpacza. Radni również mogliby się podszkolić i gdzieś pojechać.
Deficyt budżetowy wynosi 1.800.000 zł. Deficyt ma zostać pokryty z nadwyżki budżetowej z
zeszłego roku. Jaka jest kwota nadwyżki i wolnych środków.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że w obecnej chwili mamy wolne środki z roku 2010 i
roku 2011. Po zakończeniu 2012 roku będziemy znać wysokość wolnych środków po roku
2012. To zależy jak zostaną zrealizowane wydatki. Wyjazd sołtysów miał charakter
szkoleniowy. Sołtysi zostaną obciążeni kosztem podatku za szkolenie. Jeżeli będzie taka
konieczność zostaną również uruchomione pieniądze na szkolenia dla radnych.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że nadwyżka budżetowa z lat poprzednich wynosi
3.700.000 zł. Nadwyżka budżetowa w 2013 roku jest planowana na poziomie 3.900.000 zł.

Rada Miejska, w obecności 14 Radnych jednogłośnie (za-14) przyjęła uchwałę nr
XXIX/164/2012 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2012. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 2020
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 2030

Ad. 11.9
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest bardzo ważnym
dokumentem, który potrzebuje Rada i Burmistrz w kontekście złożenia wniosku o
dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu. Ten
dokument został dostarczony dopiero dzisiaj Radnym. Mam świadomość, że Radni nie mieli
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okazji zapoznać się z tym projektem uchwały. Przewodnicząca poprosiła Burmistrza o
wyczerpujące wyjaśnienia tego projektu uchwały tak, aby Rada mogła podjąć słuszną
decyzję.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że wcześniej nie można było przygotować tego
projektu uchwały. Cenię czas radnych, nie jest moim celem zwoływanie sesji nadzwyczajnej,
dlatego proszę Radnych o przyjęcie dzisiaj tego projektu uchwały. Wniosek musi być złożony
do dnia 31 października. Mam świadomość, że kwoty, które są podane w Wieloletniej
Prognozie Finansowej po przetargu ulęgną zmianie.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023.

Przewodnicząca Rady zapytała Burmistrza Miasta i Gminy, czy mecenas opiniował ten
projekt uchwały. Ponadto przewodnicząca stwierdziła, że brak jest uzasadnienia do tej
uchwały. Przewodnicząca dodała, że w nazwie projektu uchwały jest przywołana uchwała nr
18/92/2012. Biorąc pod uwagę wskaźniki, które są zmieniane czy nie powinniśmy w nazwie
projektu uchwały wpisać także uchwały nr XXI/115/2012.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że powołujemy się tylko na pierwotną uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Rady zapytała, dlaczego w tabelach są podane wykonania za rok 2009, 2010
i trzy kwartały 2011 r. Dlaczego nie ma czwartego kwartału 2011 r.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że dane te są obliczane na podstawie programu Bestia.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że w roku 2013 w dochodach majątkowych planowana
jest kwota 300.000 zł w 2012 roku ta kwota wynosiła 9.500.000 zł.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że na tą kwotę składa się dochód ze sprzedaży majątku
i prefinansowanie. Wszystkie wydatki majątkowe związane z dotacją unijną są przeniesione
na rok 2013.
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Radny Roman Majorczyk powiedział, że kwota wydatków bieżących w latach ubiegłych nam
rosła. W 2013 roku jest plan obniżenia wydatków bieżących o 1.000.000 zł. W jakich
pozycjach te wydatki bieżące zmaleją.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że w roku 2013 będzie jeszcze kilka zawiadomień
wojewody, na podstawie których będziemy musieli wprowadzić do budżetu nowe wydatki
bieżące.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że na budowę oczyszczalni ścieków zaplanowana jest
kwota ponad 11.000.000 zł. Radny zapytał, czy w 2012 roku będą prowadzone jeszcze inne
inwestycje.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że w takiej sytuacji Gminę nie stać na inne inwestycje.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że planowana jest nadwyżka z lat ubiegłych i wolne
środki 3.700.000.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że nadwyżka z roku 2010 i 2011 roku jest już
wprowadzona do budżetu.

Radny Roman Majorczyk zapytał, co z inwestycjami zaplanowanymi na rok 2012, a nie
wykonanymi. Te inwestycje będą zrealizowane w tym roku, czy może w przyszłym.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że jeżeli nie zdążymy, to wówczas Rada może podjąć
uchwałę o przesunięcie środków na te inwestycje jako środki niewygasające.

Radny Roman Majorczyk zapytał, czy konieczną niezbędną inwestycją była budowa drogi za
1.000.000 zł do Kuszkowa.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że budowa tej drogi miała na celu połączenie
miejscowości, z których dojeżdżają dzieci do szkoły. Dotychczas autobus jeździł dookoła
przez Wojnowice. Ważny przy tej inwestycji był też aspekt dofinansowania zewnętrznego.
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Radny Roman Majorczyk powiedział, że droga do Kuszkowa jest tłuczniowa, mamy
świadomość, ze jeździ tam ciężki sprzęt, po dwóch latach droga ta będzie nieprzejezdna.

Rada Miejska, w obecności 14 Radnych jednogłośnie(za- 14) przyjęła uchwałę nr
XXIX/165/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta i Gminy podziękował Radnym za przyjęcie w/w uchwały.

Ad. 12
Informacja o działalności Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego
w 2011 – 2012 roku przedstawiona przez dr Cezarego Trosiaka.

Prezes Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego dr Cezary Trosiak
przedstawił informację o działalności stowarzyszenia.

Ad. 13
Wręczenie aktów nadania stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego
Chłapowskiego.

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego z terenu Miasta i
Gminy Krzywiń otrzymali:
a) Hanna Wolna,
b) Adam Józefowicz,
c) Kinga Brukiewicz.

Nagrodę finansową za dobre wyniki otrzymał Witold Szajek.

Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodnicząca Rady oraz Prezes Stowarzyszenia dr Cezary
Trosiak wręczyli stypendystom akty nadania stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im.
Dezyderego Chłapowskiego.
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Ad. 14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W związku z brakiem interpelacji i zapytań przewodnicząca przeszła do pkt. 15 porządku
obrad.

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca zapoznała Radnych z bieżącą korespondencją i odczytała:
- podziękowanie za współpracę od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Grażyny Nowaczyk,
- pismo od prezesa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej Pana Andrzeja Kuźmińskiego
za pomoc przy organizacji pobytu delegacji z Francji na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.

Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że
- Kierownikiem Posterunku Policji w Krzywiniu jest Sławomir Krzysztofik,
- Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska wzięła udział w subregionalnej konferencji
konsultacyjnej w Lesznie dotyczącej zaktualizowanej strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do roku 2020.
- 15 września 2012 przedstawiciele Rady Miejskiej Krzywinia wraz z Burmistrzem wzięli
udział w IV turnieju rekreacyjno-sportowym,
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, departament ochrony zabytków przysłał
informację, że udzielił Stowarzyszeniu Oliwskie Słoneczko dotacji w wysokości 82644, 97 zł
na zadanie „Lubiń dawna pasterówka, remont i naprawa dachu, więźby dachowej, kominów i
stolarki dachowej- etap I.”

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jest pewna rzecz, która szkodzi wizerunkowi
Gminy. Po słowach wypowiedzianych na sesji w Lubiniu, „klapa była przez ostatnie 20 lat”,
wyczuwam pewną manipulację moich słów. Każdy wie, że jest to zdanie wyrwane z
kontekstu dialogu na temat budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w
Krzywiniu. W mediach pojawia się twierdzenie, że Burmistrz Miasta i Gminy, uważa, że
przez ostanie 20 lat na terenie gminy nic się nie robiło. Nigdy tak nie myślałem. Przez ostanie
20 lat zrealizowano wiele inwestycji. Jeżeli ktoś z Państwa tak to zrozumiał i czuje się
urażony moimi słowami to przepraszam.
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Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że w styczniu ubiegłego roku występował przed
Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie swojego poprzednika.

Jan Motławski powiedział, że Pani Przewodnicząca posiada grunt o powierzchni ponad 4 ha,
a dopłat bezpośrednich do rolników otrzymała w 2011 roku 12.000 zł.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że dopłaty bezpośrednie z dwóch lat otrzymała w jednym
roku.

Wiceprzewodnicząca Krystyna Motławska poinformowała, że nigdy nie była karana, nie ma
wyroku w zawieszeniu, nie figuruję w rejestrze skazanych. Na tą okoliczność posiada
oświadczenie Sądu Rejonowego w Lesznie.

Ad. 16
Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 2150 zamknęła XXIX Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.

Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski
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Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz

