Protokół nr XXX/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 19 listopada 2012 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Mościszkach
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 17:00 XXX
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.

Nieobecny:
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.

Beata Zborowska

- Dyrektor Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama
Mickiewicza w Lubiniu

7.

Marek Żołędziewski

8.

Dorota Słowińska

9.

Tomasz Syzmański

- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XXX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad i projekty
uchwał.
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Przewodnicząca Rady w związku ze skargą jaka wpłynęła na uchwałę Rady Miejskiej
Krzywinia od prokuratora Rejonowego w Kościanie złożyła wniosek o dopisanie w pkt. 6.3
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 23
października 2012 r. Prokuratora Rejonowego w Kościanie na uchwałę Nr XXXIII/410/2002
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy
Krzywiń.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) zmieniła porządek obrad dopisując w pkt. 6.3
projekt uchwały w sprawie „wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 23 października 2012 r.
Prokuratora Rejonowego w Kościanie na uchwałę Nr XXXIII/410/2002 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń.”
Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26.09.2012 r.
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. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
podatku od nieruchomości.
2. Obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013
rok.
3. Wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 23 października 2012 r. Prokuratora
Rejonowego w Kościanie na uchwałę Nr

XXXIII/410/2002 Rady Miejskiej

Krzywinia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
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9. Zamknięcie sesji.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła porządek obrad po zmianie.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26.09.2012 r.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że poprawki, które zostały złożone do projektu
protokołu zostały zaakceptowane i naniesione przez pracownika Biura Rady.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (za-14) przyjęła protokół XXVIII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 26.09.2012 r.

Ad. 3
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. 4
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 poinformowała, że od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła
informacja o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie podziału Gminy Krzywiń na okręgi wyborcze,
ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
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Pracownik Biura Rady wyjaśnił tę sprawę telefonicznie i uzyskał informację od organu
nadzoru, że w tej uchwale zostanie zakwestionowany zapis dotyczący wejścia w życie
uchwały w terminie 14 dni po opublikowaniu. Bliższe informacje będą w rozstrzygnięciu
nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie złożyli żadnych interpelacji ani zapytań.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
podatku od nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na sesję Rady Miejskiej Krzywinia przybył Radny
Andrzej Kaczmarek, od tej pory w sesji uczestniczy 15 radnych.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji dotycząca projektu
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
podatku od nieruchomości jest pozytywna

Rada Miejska, w obecności 15 Radnych większością głosów (14 za, 1 wstrzymujący) przyjęła
uchwałę nr XXX/166/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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2.

Obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013
rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok.

Ferdynand Stężycki powiedział, że opinia dotycząca stawki podatku rolnego nie dotarła na
piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu. Opinia została przekazana telefonicznie.
Ponadto zwrócił uwagę, żeby taki wniosek o opinię był przesłany wcześniej. Ferdynand
Stężycki wyraził zadowolenie z wysokości stawki podatku rolnego. Ponadto poinformował o
wysokościach stawek podatku rolnego w gminach w Powiecie Kościańskim.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji dotycząca projektu
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na
2013 rok jest następująca „obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Krzywiń na 2013 rok do kwoty
56,00zł za 1dt.”
Przewodnicząca Rady powiedziała, że w podstawie prawnej należy dopisać „Monitor Polski
787”.

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Motławska zaproponowała dwie zmiany do projektu
uchwały:
a)

dopisać w podstawie prawnej za słowami:

„w zw. Z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2012”
wyrażenie w brzmieniu:
„w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2012”
b)

dopisać w § 1 za słowami:

„przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Krzywiń na
2013 rok”
5

wyrażenie w brzmieniu:
„z kwoty 75,86”

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że kwota jaką podał Główny Urząd Statystyczny jest
zawarta w uzasadnieniu do projektu uchwały, więc nie ma konieczności wpisywania jej do
projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z zaleceniami Burmistrza Miasta i Gminy
oraz Skarbnik Miasta i Gminy projekt uchwały pozostaje bez zmian.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że zamiast jednostki miary „q” jest wpisana w
projekcie uchwały „dt”. Obowiązuje nas nazewnictwo unijne.

Rada Miejska, w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXX/167/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku
rolnego na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3.

Wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 23 października 2012 r. Prokuratora
Rejonowego w Kościanie na uchwałę Nr

XXXIII/410/2002 Rady Miejskiej

Krzywinia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń.
Przewodnicząca powiedziała, że Rada Miejska Krzywinia ma 30 dni od otrzymania skargi na
ustosunkowanie się do niej. Ponadto Przewodnicząca powiedziała, że przed sesją Radni
otrzymali projekt uchwały wraz z odpowiedzią na skargę. Ten temat był omawiany na
wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Krzywinia. Przewodnicząca zapytała czy są
jakieś pytanie w tej sprawie.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
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Rada Miejska, w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXX/168/2012 w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 23 października 2012 r.
Prokuratora Rejonowego w Kościanie na uchwałę Nr XXXIII/410/2002 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W związku z brakiem interpelacji i zapytań przewodnicząca przeszła do pkt. 9 porządku
obrad.

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że 17 listopada 2012 r. w sobotę brała udział w
uroczystości 30-lecia istnienia szkolnego Klubu Sportowego Jantar w Racocie. Ze względu na
nieobecność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń odebrała odznakę dla Urzędu Miasta w
Krzywiniu za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej przyznaną przez Zarząd Główny
Szkolnego Związku Sportowego. Tą odznakę otrzymał Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu
jako jedyny z Powiatu Kościańskiego. Przewodnicząca Rady przekazała odznakę na ręce
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że Rada powinna dokonać

wyboru

I i

II

Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia. Przewodnicząca poprosiła o podanie
kandydatury na stawisko I Wiceprzewodniczącej.
Radny Paweł Prałat podał kandydaturę Radnej Magdaleny Mielczarek.
Radny Antoni Nowak podał kandydaturę Radnej Krystyny Motławskiej.
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Przewodnicząca Rady powiedziała, że w statucie jest zapisane, że Rada dokonuje takiego
wybóru, ponadto procedura wybierania I i II Wiceprzewodniczącej była konsultowana z
Radcą Prawnym.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że w zasadzie uważa, że przewodnicząca powinna
wskazać osobę, którą chciałaby wyznaczyć na I i II Wiceprzewodnicząca, a jeżeli Radni
mieliby odmienne zdanie, to wówczas przeprowadzić głosowanie.
Przewodnicząca powiedziała, że sama takiego wyboru nie dokona, zdaje się na decyzje Rady
w tej sprawie.
Rada Miejska, w obecności 15 Radnych 10 głosów oddała na kandydaturę Radnej Magdaleny
Mielczarek i 5 głosów na kandydaturę Radnej Krystyny Motławskiej, tym samym I
Wiceprzewodniczącą Rady została Radna Magdalenę Mielczarek, a II Wiceprzewodniczącą
Radna Krystyna Motławska.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo z Regionalnej Izby
Obrachunkowej, w którym stwierdza się, że uchwała nr XXIX/164/2012 z dnia 29
października 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2012 została
podjęta z naruszeniem zasady spójności budżetu. Naruszenie to ma charakter nieistotny.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że kilka dni temu Radni otrzymali projekt Budżetu
Miasta i Gminy Krzywiń oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Radny
poinformował, że 12 listopada odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
Krzywinia, na którym Radni zapoznali się z kosztami budowy kanalizacji sanitarnej w
Krzywiniu. W kontekście uzasadnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej radny
zapytał Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń czego dotyczy zasada „zanieczyszczający płaci”.
Radny Roman Majorczyk ze względu na brak odpowiedzi ze strony Burmistrza Miasta i
Gminy Krzywiń powiedział, że zasada ta oznacza, że mieszkańcy w cenie ścieków spłacają
kredyt zaciągnięty na realizację tej inwestycji. Powinien wówczas powstać zakład budżetowy,
który obsługiwałby to. Zdziwienie radnego budzi wysokość kosztu inwestycji. Radny zadał
pytanie o wysokość kosztu wybudowania jednego przyłącza w I etapie budowy kanalizacji i
oczyszczalni ścieków.
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że
są to wyliczenia, których nie zrobi w tej chwili ponieważ nie ma kosztorysu przy sobie.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że I etap będzie kosztował prawie 32 mln złotych, z
tego 10 mln budowa oczyszczalni ścieków, 22 mln to koszty samej kanalizacji. Przyłączy jest
118 Jedno przyłącze będzie kosztować 186 tys. złotych. W całej Gminie Kościan jest gaz,
który jest największą przeszkodą przy tego rodzaju inwestycjach. Zdaniem Radnego
odległości planowane do wykonania inwestycji w I etapie w Krzywiniu nie są oszałamiające.
Kanalizacji grawitacyjnej o przekroju 200 mm jest planowane tylko 2,5 km, kanalizacji
tłocznej 110 mm - 400 m, a kanalizacji tłocznej 160 mm- 1,13 km. Przykanalików w liczbie
160 jest o długości 0,9 km. W Gminie Kościan w miejscowości Pelikan, Sierakowo jedno
przyłącze kosztowało 15800 zł, w Widziszewie 28.000 zł, w Turwi- 9200 zł, w Kokorzynie19.000 zł. Widziszewo (koszt całej inwestycji wynosi 2 ,4 mln, w tym: 3 przepompownie,
271 przyłączy), jedno przyłącze- 8800 zł. Różnice są bardzo duże. Kwota 180 tys. zł na jedno
przyłącze jest niewyobrażalna. Skanalizowanie całego Krzywinia to kwota prawie 100 mln
złotych. Najłatwiejszy odcinek w Krzywiniu ma kosztować aż 22 mln. Radny uważa, że
budowa oczyszczalni ścieków za kwotę 10 mln to jest też za dużo. Ceny, które występują w
tej propozycji są nie do przyjęcia. Radny zaproponował przygotowanie uczciwego kosztorysu
przy tak ważnej inwestycji.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że
kosztorys przygotowała firma, która projektowała kanalizację. W tych 22 mln jest także
przebudowa kanalizacji deszczowej. Koszt całkowity przebudowy nawierzchni asfaltowej jest
również wliczony w kanalizację sanitarną. Kierownik Referatu przytoczył różne wyliczenia
kosztów budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków według uzgodnień z
Kosztorysantem. Do wniosku o dofinansowanie unijne została wybrana kwota uśredniona.
Kierownik Referatu poinformował o uzupełnieniach do wniosku o dofinansowanie unijne.
Kierownik powiedział, że poprosi kosztorysanta o przygotowanie kosztu samej kanalizacji
sanitarnej bez pozostałych kosztów.
Radny Roman Majorczyk podał przykład kanalizacji w Widziszewie, która ma być
budowana. Radny opisując specyfikę tych inwestycji wyraził niezadowolenie z tak wysokiego
kosztu budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Krzywiniu.
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Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że poza pracami, niezbędnymi przy realizacji
tej inwestycji należy jeszcze wspomnieć o budowie drogi dojazdowej do oczyszczalni
ścieków, o wydatku związanym z przyłączem energetycznym, kosztem kolektora tłocznego.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że przetarg na przygotowanie projektu wygrały firmy,
które się tym zajmują profesjonalnie. Największą prawdę pokaże przetarg na budowę
kanalizacji sanitarnej. Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jeżeli są znane alternatywy
budowy kanalizacji za mniejszą kwotę, to proszę o przedstawienie.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że rurociąg tłoczny nie jest to duży koszt. Droga
dojazdowa jest to koszt 285 tys. zł, natomiast przyłącze energetyczne 355 tys. zł. To nie są tak
duże koszty.
Przewodnicząca Rady zaproponowała zaprosić na sesję projektanta kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni ścieków.
Radny Bolesław Ratajczak zaproponował spotkanie z projektantem na posiedzeniu wspólnym
komisji Rady Miejskiej Krzywinia.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że propozycja słuszna. Ponadto Radny powiedział, że
w I etapie inwestycji Gmina Krzywiń stara się o dofinansowanie rzędu prawie 19 mln złotych
z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego, t.j. prawie 85 % wszystkich
kosztów. Co wówczas, jeżeli tych pieniędzy nie dostaniemy. Czy wówczas odkładamy
inwestycję na później, czy jest jakaś propozycja realizacji inwestycji bez dofinansowania
unijnego.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jeżeli nie otrzymamy dofinansowania spróbujemy
podzielić I etap inwestycji na mniejsze etapy. Zdaniem Burmistrza przetarg pokaże dopiero
realny koszt inwestycji. Jest także możliwość zaciągnięcia pożyczki Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska z umorzeniem na poziomie 40%.
Radny Jerzy Nowak powiedział, że projektant powinien przyjechać na posiedzeniu Komisji,
a nie sesji.
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Jan Motławski zapytał, czy głosowanie nad I i II Wiceprzewodniczącym zmierzało do
przekazania I Wiceprzewodniczącemu pierwszeństwa.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że gdy Pan przeczyta Statut Gminy wszystko się
wyjaśni.
Jan Motławski powiedział, że art. 19.ust.2 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że
Przewodnicząca Rady powinna przekazać swoje uprawnienia określonej osobie.
Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że ze zgodnie z statutem, który będzie niedługo
przyjęty
do wewnętrznych organów Rady należą: Przewodniczący, I oraz II Wiceprzewodniczący,
Komisja Rewizyjna, stałe komisje, wymienione w statucie, komisje doraźne powołanie do
określonych zadań. Ze statutu gminy wynika, że musi być I i II Wiceprzewodniczący.

Przewodnicząca Rady odczytała § 18 ust.2 Statutu Gminy:
„Przewodniczący

Rady,

a

w

przypadku

jego

nieobecności

właściwy

Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policję sesyjną,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich
mandatu.”

Przewodnicząca Rady odczytała Art. 19 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym:
„Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie
obrad

rady.

Przewodniczący

może

wyznaczyć

do

wykonywania

swoich

zadań

wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia
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wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy
wiekiem.”

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w art. 19 ust. 2 w/w ustawy jest napisane, że
przewodniczący może wyznaczyć. Przewodnicząca wyraziła zdanie, że po ostatnich
wydarzeniach w Radzie sama takiej decyzji nie podejmie. Ponadto przewodnicząca
powiedziała, że wiceprzewodnicząca kilkakrotnie upominała ją, że przewodnicząca sama nie
powinna podejmować żadnych decyzji.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że zgodnie ze statutem gminy wybór I i II
Wiceprzewodniczącej został dokonany. Radny nie widzi przyczyn tak długiej dyskusji na ten
temat.

Przewodnicząca Rady podkreśliła, że wybór I i II Wiceprzewodniczącej był konsultowany z
Radcą Prawnym Urzędu.

Ferdynand Stężycki powiedział, że punkt dotyczący wyboru „Miss i Wicemiss” winien być
w programie sesji, a nie w wolnych głosach i wnioskach. Ferdynand Stężycki powiedział, że
izba rolnicza pozytywnie zaopiniowała każdą stawkę do 56 zł za dt w przypadku podatku
rolnego. Przedstawiciel Izby Rolniczej przekazał podziękowanie za dobrą współpracę Radzie
Miejskiej Krzywinia z samorządem rolniczym. Ferdynand Stężycki zaapelował, aby
przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami organizacji wiejskich celem dostosowania ich
działania co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Radny Jerzy Nowak powiedział, nie rozumie tego głosowania nad wyborem I i II
Wiceprzewodniczącym. Nie była to ani uchwała, ponieważ nie była wpisana w porządek
obrad. Radny powiedział, że nie było wcześniej wyboru kto był I, a kto II
Wiceprzewodniczącym. Zdaniem Radnego głosowanie to miało na celu skłócenie rady.

Radny Andrzej Gubański powiedział, że takie przypadki były już w Radzie Miejskiej
Krzywinia, gdzie w drodze aklamacji wybierani byli I i II Wiceprzewodniczący. Radny
powiedział, że kiedyś jego kandydatura na I Wiecprzewodniczącego była podana razem z
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kandydaturą sołtysa Andrzeja Klinowskiego z Bieżynia, i wówczas Rada w taki sam sposób
to przegłosowała. Zdaniem Radnego nie ma nad czym dyskutować.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że w § 15 statutu gminy obecnie obowiązującego jest
napisane, że do wewnętrznych organów Rady należy: Przewodniczący, I oraz II
Wiceprzewodniczący.
Radny Radosław Chmielewski powiedział, że ta decyzja powinna być podjęta w formie
uchwały na sesji, a nie w wolnych głosach i wnioskach na partyzanta.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zgodnie z tym, co przytoczył Pan Motławski może
wyznaczyć I Wiceprzewodniczącego. Po sytuacjach jakie miały miejsca w Radzie, takich
decyzji sama nie podejmę. Przewodnicząca przeprosiła, za to, że znienacka zaproponowała
podjęcie tej decyzji na sesji.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że jest to druga sesja, gdzie nie ma Radcy Prawnego.
Dzisiaj na sesji została podjęta uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora
Rejonowego. Nie było dzisiaj dyskusji na ten temat, ponieważ nie było Radcy na Sesji.
Radny zgłosił wniosek, aby Radca Prawny Urzędu był obecny na sesjach.
Przewodnicząca Rady poparła wniosek Radnego Romana Majorczyka.
Radny Jerzy Nowak powiedział, że Pani Przewodnicząca miała dużo czasu i dobrze
przygotowała się do tych wyborów, a my musieliśmy podjąć szybko decyzję.

Radna Krystyna Motawska powiedziała, że to chodzi o nią, ale nie ma to dla niej znaczenia,
Zdaniem Radnej każdy wykonuje jakąś służbę wobec gminy, każdy powinien pracować
według swoich możliwości i sił. Radna powiedziała, że nie należy do żadnego ugrupowania,
reprezentuje samą siebie i przepisy, dlatego będzie czuwała nad przestrzeganiem przepisów
prawa. Radna powiedziała, że są pewne sprawy, których przeskoczyć się nie da. Jeżeli
Przewodnicząca tak zdecydowała, tak należy przyjąć. Radna zaapelowała aby zakończyć
podziały w Radzie i zabrać się do porządnej pracy. Ponadto złożyła gratulacje Radnej
Magdalenie Mielczarek wyboru na I Wiceprzewodniczącej Rady.
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Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Mielczarek, powiedziała, że bycie I czy II
wiceprzewodniczącym nie czyni żadnego dyshonoru. Wiceprzewodnicząca podziękowała za
oddane głosy i wybór na I Wiceprzewodniczącą Rady i zaapelowała o zaprzestanie
podziałów i zabranie się za merytoryczną pracę w Radzie.

Przewodnicząca Rady podziękowała sołtysowi Mościszek oraz obsłudze za przygotowanie
Sali i poczęstunku na XXX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Ad. 10
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1855 zamknęła XXX Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.

Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski
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Przewodniczyła
Przewodnicząca R ady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz

