Protokół nr XXVIII/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 26 września 2012 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Łagowie
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 17:05
XXVIII 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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy

2. Robert Kubiak

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

3. Bartosz Kobus

- asystent Burmistrza Miasta i gminy Krzywiń

4. Andrzej Skibiński

- Radca Prawny

5. Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Służb Technicznych

6. Aleksandra Ślotała - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywiniu
7. Bogumiła Bąkowska

- Dyrektor biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

8. Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

9.

- Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama

Beata Zborowska

Mickiewicza w Lubiniu
10. Dorota Słowińska

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce

11. Anna Szułczyńska

- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w

Krzywiniu
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Przewodnicząca poinformowała, że w dniu 20 września 2012 r. do Biura Rady wpłynął
wniosek grupy Radnych o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym wraz z porządkiem obrad i
projektami uchwał. Wniosek został podpisany przez czterech Radnych: Radosława
Chmielewskiego, Janusza Partykę, Mieczysława Landzwojczaka oraz Jerzego Nowaka. W
związku z tym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym została zwołana dzisiejsza sesja. Z odwołaniem mnie jako Przewodniczącej
liczyłam się z chwilą objęcia tej funkcji, a już na pewno od chwili wyborów uzupełniających.
Przedmiotem sesji nadzwyczajnej są sprawy pilne, które nie mogą być załatwione w trybie
sesji zwyczajnej. Czy trzeba było posunąć się aż do tego? Uważam, że naszą pracą nie
zasłużyliśmy na takie traktowanie. Miałam wiele powodów, aby tej sesji w trybie
nadzwyczajnym nie zwołać. W projektach uchwał złożonych w Biurze Rady zgodnie ze
statutem Gminy Krzywin par. 53 ust. 3 i 4, brakowało przede wszystkim opinii co do ich
zgodności z prawem oraz uzasadnień do uchwał powołujących. Nie było też podpisów
autorów projektów uchwał, choć można przypuszczać, że autorami są wnioskodawcy. Nie
było
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Wiceprzewodniczącej. Jednak po rozmowie telefonicznej z Radcą Prawnym Urzędu doszłam
do wniosku, że nie będę blokować wnioskodawcom realizacji osiągnięcia ich celu. W
ogłoszeniach podanych do publicznych wiadomości o zwołaniu sesji na stronie internetowej
oraz na tablicach ogłoszeń nie zamieszczono informacji, że sesja odbywa się w trybie
nadzwyczajnym. Nasuwa mi się pytanie, czy urząd miał coś do ukrycia?

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad,
projekty uchwał i zapytała wnioskodawców czy zgadzają się z treścią projektów uchwał oraz
uzasadnieniem do tych uchwał.
Radny Radosław Chmielewski powiedział, że się zgadza.
Radny Jerzy Nowak powiedział, że się zgadza.
Radny Janusz Partyka powiedział, że się zgadza.
Radny Mieczysław Landzwojczak powiedział, że się zgadza.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy wnioskodawcy uzgodnili rezygnację z funkcji z
Wiceprzewodniczącą Krystyną Motławską.

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że uzgodnił.
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Radny Jerzy Nowak powiedział, że uzgodnił.
Radny Janusz Partyka powiedział, że uzgodnił.
Radny Mieczysław Landzwojczak powiedział, że uzgodnił.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy rezygnacja powinna zostać złożona w Biurze Rady?

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że jest to pytanie do Radcy Prawnego.

Radca Prawny powiedział, że w porządku obrad jest odwołanie Radnej Joanny Ziętkiewicz z
funkcji Przewodniczącej i wybór Przewodniczącego i przyjęcie rezygnacji. W wyniku
ewentualnego skonsumowania pierwszych dwóch punktów dojdzie do punktu trzeciego.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy rezygnacja z funkcji Wiceprzewodniczącego jest
uzależniona od mojego odwołania.

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska powiedziała, że tak.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że pod projektami uchwał nikt się nie podpisał, nie było
też opinii prawnej. Dziś rano Radca Prawny wyraził pozytywną opinię o projektach uchwał.
Poproszę Radcę Prawnego o opinię.

Radca Prawny powiedział, że nie wnosi zastrzeżeń do projektów uchwał.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy są wnioski o uzupełnienie porządku obrad.

Radny Antoni Nowak zgłosił wniosek o wykreślenie pkt. 7 i 8 z porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że sesja odbywa się w trybie nadzwyczajnym do zmiany
porządku obrad wymagana jest zgoda wnioskodawców.

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że się zgadza.
Radny Jerzy Nowak powiedział, że się zgadza.
Radny Janusz Partyka powiedział, że się zgadza.
Radny Mieczysław Landzwojczak powiedział, że się zgadza.
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Radny Andrzej Gubański poprosił radnego Antoniego Nowaka o uzasadnienie tej decyzji.

Radny Antoni Nowak powiedział, że Pani Teresa Klupś spełnia oczekiwania oświaty. Radny
uważa, że nadal tak będzie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z wnioskiem radnego Antoniego Nowaka o
wykreślenie z porządku obrad pkt. 7 i 8, na co wnioskodawcy wyrazili zgodę, jestem
zobowiązana podać wniosek pod glosowanie, Rada powinna to przegłosować.

Radna Teresa Klupś powiedziała, że o ile wniosek taki wpłynął prosi o podjecie tej uchwały.
Radna nie uważa się za osobę lepszą lub gorszą, Radny jest Radnym i wszystkie uchwały
powinny być podejmowane zgodnie z planem.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynął wniosek Teresy Klupś o odrzucenie wniosku
Antoniego Nowaka. Najpierw zostanie poddany pod głosowanie wniosek daleko idący
Radnej Teresy Klupś.

Radni Rady Miejskiej Krzywinia w obecności 14 Radnych odrzucili wniosek Radnego
Antoniego Nowaka bezwzględną większością ustawowego składu Rady.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1.

Odwołania Radnej Joanny Ziętkiewicz z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej
Krzywinia.

2.

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

3.

Przyjęcia rezygnacji Radnej Krystyny Motławskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej
Rady Miejskiej Krzywinia.

4.

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

5.

Odwołania Radnego Bolesława Ratajczaka z funkcji Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia.

6.

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia.

7.

Odwołania Radnej Teresy Klupś z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia.
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8.

Wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady
Miejskiej Krzywinia.

3. Zakończenie sesji.

Ad.2
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.

Odwołania Radnej Joanny Ziętkiewicz z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej
Krzywinia.

Przewodnicząca Rady poprosiła wnioskodawców o uzasadnienie projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na sesję przybył Radny Andrzej Kaczmarek i od tej
pory obecni są wszyscy Radni.

Radny Radosław Chmielewski odczytał uzasadnienie projektu uchwał w sprawie odwołania
Radnej Joanny Ziętkiewicz z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady ustosunkowała się do zarzutów sformułowanych we wniosku o
odwołanie przewodniczącej, czytając oświadczenie. Oświadczenie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady zapytała Radnych, czy mają Państwo pytania do projektu uchwały.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że ustosunkowała się Pani Przewodnicząca do
wszystkich punktów, których wnioskodawcy zarzucali. Cześć z nich jest bezzasadna, dlatego
Radny zaproponował, aby na każdy z tych pkt. zechcieli Radni odpowiedzieć. Po kolei
odczytamy i wysłuchamy Radnych co mają w tej kwestii do powiedzenia.

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że nie po to spotkaliśmy się tutaj, aby prowadzić
komisję śledczą, polemikę kto jest lepszy czy gorszy, przystąpmy do głosowania.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na razie ja jestem Przewodniczącą obrad i to ja
zdecyduje kiedy przystąpimy do głosowania. Skoro nie chcą wnioskodawcy ustosunkować się
do tych punktów, to ja zadam pytania.
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Przewodnicząca Rady skierowała pytanie do Radnego Mieczysława Landzwojczaka i
Radnego Jerzego Nowaka. Jesteście Panowie Radnymi w tej kadencji od niedawna, skąd więc
te zarzuty, skoro nikt z Was nie zgłaszał żadnych do tej pory uwag.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że śledzi od początku posiedzenia Rady Miejskiej
Krzywinia, nie podobają mu się one, jest za dużo złośliwości. Myślę, że w końcu to się
zmieni. Większość mieszkańców również tak uważa.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że w imieniu mieszkańców gminy Radny nie powinien
się wypowiadać.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że kolega Radny Jerzy Nowak powiedział całą prawdę.
Mniej więcej 9 miesięcy temu Pan mecenas na jednej z sesji powiedział takie słowa, „nasza
Rada jest bardzo twórcza”. Jest takie powiedzenie, każdy sukces ma ojców wielu porażka
natomiast żadnego. Jeśli tą twórczość można uznać za sukces to ojcem tego sukcesu był
wtedy Pan Burmistrz i Pan Mecenas. Dzisiaj Rada w swojej twórczości wzniosła się na
szczyty. Kto jest ojcem dzisiejszego sukcesu muszą sobie Państwo odpowiedzieć sami.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że do tej pory nie była złośliwa, starała się łagodzić, ale
dzisiaj będzie uszczypliwa, musi się bronić. Panie Radny Partyka, czy podarowane szparagi
były dowodem nieakceptacji mnie jako Przewodniczącej czy próbą przekupstwa.

Radny Janusz Partyka powiedział, że jeżeli kilogram szparagów jest próbą przekupstwa to
zostawi to bez odpowiedzi.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jest Pan Radnym tej samej kadencji, nie zgłaszał Pan
żadnych uwag, a tu takie zarzuty.

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że czas skończyć z tą polemiką, nie będziemy
zniżać się do poziomu reprezentowanego przez Panią Przewodniczącą i dyskutować o
szparagach, pomidorach i truskawkach.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że postawiliście mi Państwo zarzuty, większość z nich są
nieprawdziwe, obrażacie mnie już nie po raz pierwszy. Będąc Przewodniczącą starałam się na
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to nie reagować, pracowałam dla dobra gminy nie patrząc na zdanie jakie wypowiadaliście
poza sesjami. Dziś będę uszczypliwa i powiem wszystko, co leży mi na sercu.

Radny Roman Majorczyk zapytał wnioskodawców, czy jeżeli chcecie odwołać Panią Joannę
z funkcji Przewodniczącego, czy macie kandydata na to miejsce. Po mojej rezygnacji nie
można było wybrać osoby, która kierowałaby Radą. Czy dzisiaj macie kandydata na miejsce
Radnej Joanny.

Radny Radosław Chmielewski odpowiedział, że jeżeli Pan sobie dobrze przypomina były
głosowane dwie kandydatury, czyli Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca obecna też
kandydowała na Przewodniczącą. Jeżeli tego Pan nie pamięta to proponuje iść do lekarza, aby
zapisał dobre specyfiki.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że to Pan powinien iść do lekarza, bo to że przez
miesiąc nie można było wybrać Przewodniczącego, sesje były przerywane, groziło nam
zwołanie sesji przez wojewodę.

Przewodnicząca Rady poprosiła Radnego Radosława Chmielewskiego, aby zwracał uwagę na
słowa, ponieważ to jest sesja. Odpowiadajmy na pytania, wyjaśnijmy sobie wszystko,
starajmy się to robić godnie, nie zakłócając porządku obrad.

Radosław Chmielewski podziękował za uwagę i poprosił o równe traktowanie wszystkich
Radnych.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że będzie uszczypliwa dziś do końca. Ma jeszcze jedno,
ostatnie pytanie do Radnego Antoniego Nowaka. Nie tak dawno powiedział Pan, że w
wyborach na przewodniczącą oddał Pan głos na mnie. Jak będzie dzisiaj?

Radny Antoni Nowak powiedział, że jeszcze nie wie.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i otworzyła listę kandydatów do Komisji
Skrutacyjnej. Zgłoszono radnych:
- Roman Majorczyk,
- Radosław Chmielewski,
7

- Andrzej Gubański.

Przewodnicząca Rady zapytała radnych czy wyrażają zgodę.
Radny Radosław Chmielewski nie wyraził zgody.

Zgłoszono kandydaturę Radnego Janusza Partykę.

Po wyrażeniu zgody przez Romana Majorczyka, Andrzeja Gubańskiego i Janusza Partykę
Przewodnicząca rozpoczęła procedurę głosowania.

Rada Miejska Krzywinia wybrała jednogłośnie Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia
głosowania w sprawie odwołania Radnej Joaany Ziętkiewicz z funkcji przewodniczacej Rady
Miejskiej Krzywinia w składzie: Janusz Partyka, Andrzej Gubański, Roman Majorczyk.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że do decyzji Rady należy ustalenie, czy powołana
Komisja Skrutacyjna przeprowadzi głosowanie tajne wszystkich tajnych głosowań, czy przy
każdym głosowaniu będziemy wybierać nową Komisję. Proszę o wnioski w tej sprawie.

Radna Magdalena Mielczarek złożyła wniosek, aby jedna Komisja przeprowadziła wszystkie
wybory tajne, ułatwi to pracę Radzie.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie zdecydowała o przeprowadzeniu wszystkich wyborów
tajnych przez jedną Komisję Skrutacyjną.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia ogłosiła o godz. 1730 przerwę w obradach XXVIII
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia wznowiła obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia o godz. 1735

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Partyka odczytał zasady głosowania w sprawie
odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia. Zasady głosowania stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali spośród
siebie na przewodniczącego Radnego Janusza Partykę.

Następnie Radny Janusz Partyka odczytał kolejno według listy obecności wszystkich
Radnych obecnych na posiedzeniu celem oddania głosu w sprawie odwołania Joanny
Ziętkiewicz z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia.

Po oddaniu głosu przez wszystkich Radnych, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do podliczenia
głosów i sporządzenia protokołu z wyborów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia ogłosiła przerwę w obradach XXVIII Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia o godz. 1740.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia wznowiła obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia o godz. 1745.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Partyka odczytał protokół z głosowania w
sprawie odwołania Joanny Ziętkiewicz z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia.
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Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia. Za odwołaniem głosowało 7 radnych, przeciw
odwołaniu 8 radnych. Protokół z głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik
do niniejszego protokołu z sesji.

Przewodnicząca Rady podziękowała Radnym, za zaufanie, natomiast tym Radnym, którzy
dzisiaj głosowali za odwołaniem mnie z funkcji Przewodniczącej życzę, abyście się do mnie
przekonali, abyśmy realizowali zadania naszej Gminy dla dobra nas wszystkich.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała w sprawie odwołania Radnej Joanny
Ziętkiewicz z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia nie została podjęta. Projekt
uchwały nie uzyskał bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady.
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Ad. 2.
Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

W związku z nieodwołaniem mnie z funkcji Przewodniczącego, nie możemy przystąpić do
realizacji kolejnego punktu. Przewodnicząca zapytała Radnych co proponują w tej sytuacji.
Radny Radosław Chmielewski powiedział, że proponuje przejść do punktu 5.
Przewodnicząca powiedziała, że zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane tylko za
zgodą wnioskodawców na początku i w trakcie trwania sesji. Nie wiem, czy możemy omijać i
przeskakiwać punkty bez głosowania. Proszę o wypowiedź w tej kwestii Radcę Prawnego.

Radca Prawny powiedział, że domniema, że punkt 2 został skonsumowany przez punkt 1. W
mojej ocenie nie musi być głosowany, ale jeżeli Państwo uważacie inaczej to możecie
głosować, ale uważam, że jest to absurd w tym momencie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że odniósł się Pan tylko do punktu 2, a został jeszcze
punkt 3 i 4.

Radca Prawny powiedział, że jeżeli chodzi o przyjęcie rezygnacji to zależy od
wnioskodawców i złożenia rezygnacji przez Radną Krystynę Motławską. Jeżeli chodzi o
uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia, na razie nie
ma wakatu.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że jeżeli porządek obrad został przyjęty, jest to sesja
nadzwyczajna, powinniśmy punkt 2 ominąć, ponieważ jest bezsensowny, ale punkt trzeci
głosować.

Przewodnicząca zapytała o głos Radnych w tej sprawie.

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że jak dobrze pamięta to na początku sesji
mówiliśmy o tym, że jak zostanie podjęta uchwała o odwołaniu Przewodniczącej to wówczas
będziemy realizować punkt 2, 3 i 4. Punkt 3 byłby podejmowany po odwołaniu Radnej
Ziętkiewicz z funkcji. Nie widzę sensu glosowania punktu 3 i 4.
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Radny Roman Majorczyk zapytał Radną Krystynę Motławską, czy rezygnowała Pani tylko
dlatego, żeby zostać Przewodniczącą Rady? I dlatego nie było wniosku o rezygnację?

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska powiedziała, że złoży rezygnację w
przypadku gdy zostanie Przewodniczącą Rady, w związku z tym rezygnacji nie składam.
Radny Gubański złożył wniosek o przeprowadzenie punktu 3 obrad. Proszę o opinię Radcę
Prawnego.

Radca Prawny powiedział, że jeżeli Radna nie złożyła rezygnacji, to nie ma nad czym
głosować.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że taka rezygnacja nie została złożona, do dzisiejszej sesji
nawet nie wiedziałam, ze taka rezygnacja istnieje.

Radca powiedział, że to nie jest pytanie do niego.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że taka rezygnacja byłaby wtedy zasadna, gdybym
została Przewodnicząca. Rezygnacja jako pismo wpłynęłaby w innym trybie.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że jest to nie na miejscu to co Pani robi, to jest kabaret.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że po raz pierwszy nie wie jaką podjąć decyzję. Musi
chwilę pomyśleć.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że zgodnie z art. 20 ust. 3 za zgodą wnioskodawców
może być zmiana porządku obrad.

Przewodnicząca powiedziała, że Radny Radosław Chmielewski zaproponował wykreślenie
punktu 2, 3 i 4. Czy są inne wnioski w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady zapytała wnioskodawców sesji, czy wycofujecie z porządku obrad
punkt 2, 3 i 4.

Radni Radosław Chmielewski, Jerzy Nowak, Janusz Partyka oraz Radny Mieczysław
Landzwojczak jednogłośnie proponują wycofać punkt 2, 3 i 4.
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Przewodnicząca po skonsultowaniu z Radcą przeszła do punktu 5 porządku obrad.

Ad. 5
Odwołania Radnego Bolesława Ratajczaka z funkcji Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady poprosiła wnioskodawców o uzasadnienie projektu uchwały.

Radny Radosław Chmielewski odczytał uzasadnienie projektu uchwały w sprawie odwołania
Radnego Bolesława Ratajczaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Krzywinia.

Przewodniczący Komisji Radny Bolesław Ratajczak odczytał oświadczenie dotyczące
projektu uchwały w sprawie odwołania Radnego Bolesława Ratajczaka z funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia.
Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że wnioskodawcy sesji zarzucają Komisji Rewizyjnej,
że wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych nie był dostępny Radnym. Ta
sprawa została już zgłoszona na sesji absolutoryjnej. Ten wniosek został przygotowany,
dostarczony do Biura Rady i wysłany. Na wspólnym posiedzeniu Komisji zostało ustalone, że
wszyscy Radni ten wniosek otrzymają. Radny odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej do
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że minął już czerwiec, pozwolenia na budowę
kanalizacji sanitarnej nie ma, a było one warunkiem zapłaty za usługę. Nasz wniosek o
dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych został odrzucony ze względów formalnych.
Jest kolejny nabór wniosków o dofinansowanie unijne od 9 października 2012 r. Radny
wyraził nadzieję, że służby Burmistrza dopilnują, aby pozwolenie na budowę do tego czasu
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już było. Radny ma dziwne przeczucie, że Pan Burmistrz nie chce budować kanalizacji
sanitarnej w Krzywiniu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w tym pkt. jest omawiany projekt uchwały w sprawie
odwołania Radnego Bolesława Ratajczaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
dlatego proszę zadawać pytania wnioskodawcom tylko w tej kwestii.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że projektu oczyszczalni ścieków nie da się
zrobić w jeden miesiąc. Sam projekt długo był rozpatrywany przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. Przez dwadzieścia lat nie zdążono zrobić projektu oczyszczalni.
Wniosek o pozwolenie na budowę został już złożony.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeszła do
głosowania.

Rada Miejska, w obecności 15 Radnych większością głosów (za-7, przeciw- 8), nie przyjęła
projektu uchwały w sprawie odwołania Radnego Bolesława Ratajczaka z funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia. Projekt uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6.
Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z niepodjęciem projektu uchwały w sprawie
odwołania Radnego Bolesława Ratajczaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Krzywinia został skonsumowany.

Ad. 7.
Odwołania Radnej Teresy Klupś z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i
Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady poprosiła wnioskodawców o uzasadnienie projektu uchwały.
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Radny Mieczysław Landzwojczak odczytał uzasadnienie projektu uchwały w sprawie
odwołania Radnej Teresy Klupś z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Komisji Radna Teresa Klupś odczytała oświadczenie dotyczące projektu
uchwały w sprawie odwołania Radnej Teresy Klupś z funkcji Przewodniczącej Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia.
Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i
Spraw Socjalnych, to on zadał pytanie skierowane do Pani Skarbnik o malwersację środków
finansowych w szkole w Lubiniu. Pani Przewodnicząca Komisji nie chciała tej sprawy w
ogóle zaczynać. Ponadto Prokuratura zajęła się tą sprawą. Prokuratura zajmowała się również
sprawą wywiezienia drewna z Referatu Technicznego i jakoś ta sprawa ciągle była omawiana
i to przez Przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych była poruszana.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jak dostaliśmy odpowiedź od Pana Burmistrza, że tą
sprawą zajmuje się Prokuratura Komisja Oświaty nie zajmowała się już tą sprawą.

Rada Miejska, w obecności 15 Radnych większością głosów (za- 0, przeciw- 13, wstrzymało
się- 2), nie przyjęła projektu uchwały w sprawie odwołania Radnej Teresy Klupś z funkcji
Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
Wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady
Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z niepodjęciem projektu uchwały w sprawie
odwołania Radnej Teresy Klupś z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia został już
skonsumowany.
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Ad. 10
Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1850 zamknęła XXVIII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.

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

