Protokół nr XXV/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 19 lipca 2012 roku
w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 17:05 XXV
Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca powitała Radnych, oraz zaproszonych gości zebranych na Sali. Lista
obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu w chwili
rozpoczęcia obrad uczestniczy 12 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radna Radosław Chmielewski- usprawiedliwiony
Radny Zbigniew Zieliński- usprawiedliwiony
Teresa Klupś – spóźniła się
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do biura rady wpłynął wniosek o zwołanie sesji w
trybie nadzwyczajnym, w związku z czym została zwołana sesja.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Ślubowanie radnych wybranych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej
Krzywinia.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 czerwca
2012 r. w sprawie uchylenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
2. Zbycia nieruchomości położonej w Gierłachowie.
4. Zamknięcie sesji.

Ad.2
Ślubowanie radnych wybranych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej
Krzywinia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia objaśniła zasady ślubowania radnych, następnie
odczytała rotę ślubowania.
Radna Magdalena Mielczarek powiedziała „Ślubuję”.
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Radny Jerzy Nowak powiedział „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia poinformowała, że od tej pory w sesji uczestniczy
15 radnych, ponieważ na sesję przybyła jeszcze Radna Teresa Klupś.
Ad. 3.
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodnicząca Rady powiedziała, że redagowanie uchwał w ten sposób jest zamierzone i
robione jest po to aby Radę ośmieszyć. Czy nie ma w Urzędzie osoby, która przyłożyłaby się
do redagowania uchwał z pełną odpowiedzialnością?
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że nie jest to nikogo celem, aby przygotować
uchwałę z błędem. Dziś chcemy naprawić ten błąd.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że mimo naszych ustaleń w projektach uchwał w
dalszym ciągu brakuje podpisów autorów, radcy prawnego, w uzasadnieniu projektu uchwały
jest napisane Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz.
Burmistrz przeprosił, że ten podpis tam jest. Nie ma podpisu Radcy, ponieważ była
konsultowana w formie e-mail. Nie mam na celu wprowadzanie radnych w błąd.
Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że uchwała, która została przygotowana na dziś
zawiera błędy w numeracji paragrafów. Kolejnym razem próbujemy się ośmieszać.
Ad.1.
Zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 czerwca
2012 r. w sprawie uchylenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przestawił komentarz do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady uzupełniła komentarz do w/w projektu uchwały.
Radny Roman Majorczyk zapytał Radnego Andrzeja Kaczmarka czy tylko z automatu Pan
opiniuje projekty uchwał.
Radny Andrzej Kaczmarek powiedział, że nie jest w stanie sam wyłapać wszystkich błędów.
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Rada Miejska, w obecności 15 radnych większością głosów (za-14, wstrzymało się 1)
jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXV/146/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIV/142/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia
pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 2.
Zbycia nieruchomości położonej w Gierłachowie.
Maciej Gubański przestawił komentarz do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do tego typu projektów uchwał nie powinny być
dołączone mapki.
Maciej Gubański powiedział, że w tym przypadku Radni wiedzą o jaką działkę chodzi,
ponieważ uchwałę w tym względzie już podejmowali.
Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że chciałby wiedzieć z której strony wielkość tej
działki się zmieniła. Ponadto zapytał także radnych czy wiedzą, gdzie się ta działka znajduje.
Ta działka w 2009 roku została przejęta od Kółek Rolniczych w Krzywiniu z siedzibą w
Jerce. Według tej uchwały ta działka ma 5300 m2, a w tej chwili ma o 1382 m2 więcej,
natomiast kierownik mówi o 1000 m2. Radny Ratajczak poprosił o mapkę do tej działki.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń poinformował, że Komisja Gospodarcza byłą na wizji
lokalnej i widziała tą działkę w terenie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 17.20 ogłosiła przerwę w obradach Rady
Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej wznowiła obrady Rady Miejskiej Krzywinia godz. 17.40.
Maciej Gubański przedstawił Radnym na mapie z której strony działka uległa powiększeniu.
Rada Miejska, w obecności 15 radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXV/147/2012 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gierłachowie.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5.
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Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że nowo wybrani Radni zobowiązani są złożyć
oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania wraz z informacją o
sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem
mienia gminy, w której uzyskali mandat .
Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz o godz. 17.50 zamknęła XXV Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.
Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski
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Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz

