Protokół nr XXXII/2012
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 21 grudnia 2012 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Bielewie
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 17:00
XXXII 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:
Magdalena Mielczarek- usprawiedliwiona,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy

2. Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy

3. Maciej Gubański

-

Kierownik

Referatu

Gospodarki

Komunalnej

i

Przestrzennej
4. Henryk Kolan
5. Beata Zborowska

- Kierownik Referatu Służb Technicznych
- Dyrektor Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama
Mickiewicza w Lubiniu

6. Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XXXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad i
projekty uchwał. W późniejszym czasie Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie
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ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku
budżetowego oraz sms-a z Biura Rady dotyczącego informacji o nieprzygotowaniu
protokołu.

Przewodnicząca Rady złożyła dwa wnioski o zmianę porządku obrad:
1. Wykreślenie z porządku obrad pkt. 2 „Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 29.10.2012 r.”
2. Wprowadzenie do porządku obrad pkt. 5.8 projektu uchwały „ustalenia wydatków
budżetu gminy, które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku budżetowego”.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) wykreśliła z porządku obrad pkt. 2
„Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.10.2012 r.”

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) wprowadziła do porządku obrad pkt. 5.8
projekt uchwały „ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2012 nie wygasają z
upływem roku budżetowego”.

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w
tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1.

Przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia.

2.

Przyjęcia realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

3.

Zbycia nieruchomości położonej w Zbęchach.

4.

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Jerce stanowiącej
własność Miasta i Gminy Krzywiń.

5.
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Wyrażenia zgody na zwrot darowizny nieruchomości położonej w Jerce.

6.

Zmiany uchwały Nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31
stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2012 – 2023.

7.

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2012.

8.

Ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2012 nie wygasają z
upływem roku budżetowego.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

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

Ad. 2
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. 3
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.

Ad. 4
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Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Bolesław Ratajczak złożył zapytanie na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywiń. Treść zapytania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zapytanie zostanie przekazane Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.

Przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia
Krystyna Motławska w dniu 5.12.2012 r. złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji
wiceprzewodniczącej Rady. Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z
art. 19 ust. 5 Ustawy o Samorządzie Gminnym Rada podejmuje uchwałę w sprawie
przyjęcia rezygnacji nie później niż miesiąc od dnia złożenia rezygnacji.

Radny Roman Majorczyk zapytał czy ta uchwała będzie głosowana tajnie, ponieważ w
treści uchwały takiego zapisu nie ma. Ponadto Radny poinformował, że w przypadku
przyjęcia jego rezygnacji

z funkcji Przewodniczącego Rady, Radca Prawny Urzędu

wskazał głosowanie tajne.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że w świetle istniejących przepisów
prawnych powinno być to głosowanie tajne.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że konsultowała formę tego głosowania z Radcą
Prawnym Urzędu. Głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącej Rady
powinno być jawne. Ponadto Radca Prawny z Wokiss-u powiedział, że zgodnie z art. 14 i
art. 19 ust od 1 do 6 ustawy o samorządzie gminnym głosowanie to powinno być jawne.
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Radny Andrzej Gubański powiedział, że jeśli Rada miałaby głosować tajnie to jest źle
przygotowany projekt uchwały. Brak jest w nim informacji o głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Rady na prośbę Jana Motławskiego odczytała komentarz do ustawy o
samorządzie gminnym w zakresie trybu głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia
rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady. Przewodnicząca Rady powiedziała, że w
przypadku odwołania kogoś z funkcji wiceprzewodniczącego jest głosowanie tajne i
wymagana jest bezwzględna większość głosów. Natomiast Wiceprzewodnicząca Rady
złożyła rezygnację z pełnienia funkcji, a dzisiejszy projekt

uchwały jest w sprawie

przyjęcia rezygnacji. Przewodnicząca Rady poprosiła o obecność Radcy Prawnego na
sesjach Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady podjęła decyzję, że głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia
rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia odbędzie się w
głosowaniu jawnym.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych większością głosów (11 za, 1 przeciw,
2 wstrzymało się) przyjęła uchwałę nr XXXII/171/2012 w sprawie przyjęcia rezygnacji z
funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

2.

Przyjęcia realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jerzy Kryś przedstawił
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia realizacji Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę
nr XXXII/172/2012 w sprawie przyjęcia realizacji Miejsko-Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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3.

Zbycia nieruchomości położonej w Zbęchach.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w
Zbęchach.

Przewodnicząca Rady poinformowała Radnych, że przed sesją otrzymała pismo, w
którym mieszkańcy Zbęch na Zebraniu Wiejskim zgodzili się na zbycie nieruchomości
położonej w Zbęchach.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę
nr XXXII/173/2012 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zbęchach. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4.

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Jerce stanowiącej

własność Miasta i Gminy Krzywiń.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonej w Jerce stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisje Rady Miejskiej Krzywinia na
wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę
nr XXXII/173/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w
Jerce stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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5.

Wyrażenia zgody na zwrot darowizny nieruchomości położonej w Jerce.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowizny
nieruchomości położonej w Jerce.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że z pism od Starosty i Wojewody wynika, że
darowizna nieruchomości położonej w Jerce była przekazana na określony cel. Radny
zapytał Burmistrza Miasta i Gminy czy zostały podjęte jakieś kroki w celu utworzenia
Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że żadne kroki od 2007 roku nie zostały podjęte.
Gmina nie posiada środków finansowych, aby taki zakład stworzyć. W akcie notarialnym
widniał też zapis zobowiązujący Starostwo do rozebrania komina na tej nieruchomości.
Ten komin nie został rozebrany, a następnie nieruchomość w formie darowizny przyjęła
Gmina Krzywiń. Komin stoi do dnia dzisiejszego. Budynek w ocenie rzeczoznawcy jest w
złym stanie.

Przewodnicząca Rady poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy o przekazanie do Biura Rady
wszystkich pism w tej sprawie celem skompletowania dokumentacji tej sprawy.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że te wszystkie dokumenty powinny stanowić
załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji. Ponadto Radny powiedział, że jeżeli Starostwo
Powiatowe nie podejmie tam żadnych prac remontowych ta nieruchomość stanie się złą
wizytówką naszej Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że Gminę Krzywiń nie stać na zbudowanie na tej
nieruchomości zakładu aktywizacji zawodowej.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę
nr XXXII/174/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowizny nieruchomości
położonej w Jerce. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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6.

Zmiany uchwały Nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 stycznia

2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 –
2023.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 stycznia
2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że w uchwale ze stycznia w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej było zapisane 1 mln złotych ze sprzedaży Dworku w Cichowie,
natomiast na rok 2013 było zapisane 3 mln dochodów ze sprzedaży mienia Gminy. Zarzut
stawiany przez Regionalną Izbę Obrachunkową dotyczy braku własnych środków
finansowych na sfinansowanie budowy kanalizacji ściekowej w Krzywiniu. Radny
zaproponował, aby spełnić wskaźniki stawiane przez Regionalna Izbę Obrachunkową
poprzez wpisanie 3 mln w pozycję dochodów majątkowych na rok 2013.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedziała, że nie ma zgody Wojewody
Wielkopolskiego na sprzedaż Pałacu w Cichowie, dlatego bardzo trudno będzie uzasadnić
kwotę 3 mln w pozycji dochody majątkowe. Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że
realną kwotą jest 1 mln zł., jednakże nie zgadza się na kwotę 3 mln zł.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że z jej analizy wynika, że w celu spełnienia
odpowiednich wskaźników w roku 2014 i w następnych latach wystarczy kwota 1 mln zł.
w pozycji dochody majątkowe. Ponadto Radna powiedziała, że analizę w tej sprawie
przestawiła na posiedzeniu Komisji Gospodarczej.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że proponuje, aby wpisać 1,5 mln zł w pozycji
dochody majątkowe w celu spełnienia wskaźników o których mowa w opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto
Radny zwrócił uwagę, że w tabeli nr 5. „Planowane wydatki w ramach projektu”. jest
podział budowy oczyszczalni ścieków, linii zasilającej, drogi dojazdowej na kwartały.
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Radny zaproponował, aby ten etap budowy oczyszczalni ścieków, drogi dojazdowej oraz
linii zasilającej wykonać w mniejszym okresie czasu, aniżeli jest to zaplanowane.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że tabela jest zgodna z harmonogramem
działań, który został złożony razem z wnioskiem o dofinansowanie i na chwilę obecną nie
można dokonać w niej zmian.

Radny Jerzy Nowak zapytał, ile musielibyśmy zaplanować dochodów majątkowych, aby
spełnić wskaźniki o których mowa w ustawie o finansach publicznych, unikając tym
samym zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na każdej sesji.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
będą dokonywane przez cały kolejny rok i wynika to z urealnienia niektórych kwot, o
których będziemy dowiadywać się w przeciągu roku budżetowego.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański odniósł się
do uwagi Radnego Romana Majorczyka stwierdzając, że celowo droga i lina energetyczna
jest zaplanowana w tym samym czasie co budowa oczyszczalni ścieków, dlatego, że te
trzy zadania zaplanowane są jako jedno zamówienie publiczne. Po rozstrzygnięciu
przetargu niezbędne będzie zawarcie aneksu w Wojewódzkim Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to nie jest
„toto lotek”. Jeżeli przyjmujemy jakąś kwotę musi ona mieć realne podłoże. Zdaniem
Radnej, jeżeli uwzględnimy budżet na dzień 30 listopada 2012 roku w projekcji
Wieloletniej Prognozy Finansowej na dalsze lata to wystarczy nam kwota 280 tys. zł w
pozycji dochody majątkowe. Zdaniem Radnej Rada nie powinna dzisiaj głosować nad
kwotą. Rada powinna zdecydować dzisiaj, o ujęciu planowanych dochodów ze sprzedaży
mienia gminnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Jan Motławski powiedział, że Plany Wieloletnie dotyczą przepływów finansowych, o
których wspomniał Radny Roman Majorczyk. Uzgadniając z inwestorem wysokość
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transzy za zrealizowanie kolejnych etapów można w ten sposób ustawić dowolnie sobie
wskaźniki.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że zgadza się z Panem Janem Motławskim i Radną
Krystyna Motławską, ale mimo wszystko zdaniem Radnego należy wpisać kwotę a nie
zadanie do realizacji. Radny uważa, że jest to w pewien sposób loteria, ponieważ kwoty,
które wpisujemy są kwotami szacunkowymi. Trudno jest zaplanować kwoty, ponieważ
nie wszystko udaję się sprzedać. Radny powiedział, że z projektu uchwały wynika, że
dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o ponad 1 mln zł. Radny zapytał ile z tego
będzie przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej. Ponadto Radny zapytał, jak długo
będziemy spłacać I etap kanalizacji.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedziała, że spłata tego zobowiązania rozpocznie
się dopiero po zakończeniu tej inwestycji i będzie trwać do końca obowiązywania
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto Skarbnik powiedziała, że jeżeli wydatki
bieżące będą mniejsze od dochodów bieżących, wówczas nadwyżka będzie przeznaczona
na budowę kanalizacji sanitarnej.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że nadwyżka operacyjna pokrywa w całości
wydatki majątkowe. Cały budżet musi się bilansować.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że pieniądze, które zostają w wyniku mniejszych
wydatków majątkowych wskazują na możliwości inwestycyjne gminy. Radny powiedział,
że Gmina Kościan ma różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w
kwocie ok. 9 mln zł. Ten wskaźnik pokazuje kondycję gminy. Spłata zobowiązań na
budowę kanalizacji sanitarnej jest rozciągnięta na tak długi okres, ponieważ w naszej
gminie brakuje wolnych środków, które można by na to przeznaczyć. Ponadto Radny
zapytał co oznacza zasada, że „zanieczyszczający płaci”.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział,
że mieszkańcy, którzy zostaną podłączeni w I etapie do kanalizacji sanitarnej będą
uczestniczyć
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w kosztach budowy tej inwestycji. Jako Gmina będziemy operatorem

oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Obsługa tego zadania będzie zlecona
Zakładowi Usług Wodnych we Wschowie. My jako Gmina będziemy wystawiać faktury
mieszkańcom. Koszty amortyzacji będą wliczone w koszty, które mieszkańcy będą
musieli pokrywać.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek Radnego Romana Majorczyka pod głosowanie:
„Wpisanie w pozycji dochody majątkowe na rok 2013 kwoty 1,5 mln zł.”

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za-4 wstrzymało się-10) przyjęła wniosek
Radnego Romana Majorczyka

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę
nr XXXII/175/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2012 – 2023. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7 Zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2012.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2012.

Radna Krystyna Motławska zapytała o jakich podróżach służbowych zagranicznych mowa
w projekcie uchwały dotyczących szkół i programu „Leonardo da Vinci”.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedziała, że jest to podróż zagraniczna na
praktyki. Jeżeli pojadą opiekunowie ze szkoły będzie to delegacja zagraniczna. Jeżeli
pojadą dzieci powinno to być zakwalifikowane jako usługi pozostałe. Do projektu
uchwały zostało to wpisane zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę
nr XXXII/176/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej
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Krzywinia z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy
Krzywiń na rok 2012.Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2012 nie wygasają z upływem
roku budżetowego.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2012 nie wygasają z upływem
roku budżetowego.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę
nr XXXII/177/2012 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2012 nie
wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. 6
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ustosunkowując się do zapytania złożonego przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bolesława Ratajczaka powiedział, że odpowiedź
zostanie przekazana pisemnie w terminie późniejszym. Ponadto Burmistrz powiedział, że
sam nie będzie umieszczał protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Krzywinia.
Burmistrz powiedział, że ani szeregowy radny ani przewodniczący Komisji polecenia
publikacji protokołów z komisji na BIP-ie nie może zlecić. Jeżeli takie zlecenie zostanie
do mnie skierowane przez Przewodniczącą Rady wówczas odniosę się do tego.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedź na zapytanie Radnego powinna być
udzielona w terminie 14 dni od złożenia zapytania.

Ad. 7
Wolne głosy i wnioski.
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że :
- Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr 21/1564/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.
stwierdza nieważność uchwały nr XXIX/163/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29
października 2012 roku 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.
- Radny Zbigniew Zieliński przekazał odpowiedź na pytanie Pana Piotra Tycnera i Pana
Marka Żołędziewskiego o następującej treści:

„Odpowiadając na pytanie zawarte w wystąpieniu na ostatniej sesji w dniu 30 listopada
Pana Tycnera i Pana Żołędziewskiego pragnę wyjaśnić, iż to nie ja sam, ale Rada na
wspólnym spotkaniu w dniu 28 czerwca 2012 r. zobowiązała Burmistrza do zamieszczenia
w Kurierze Krzywińskim i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy następujących
informacji:
1.

Nakłady ponoszone przez Gminę Krzywiń na funkcjonowanie szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z podziałem ile do jakiej szkoły Gmina Krzywiń
dokłada.
2.

Ilość uczniów w poszczególnych szkołach i ilość etatów nauczycieli.

3.

Podania średnich wynagrodzeń brutto nauczycieli na danym szczeblu awansu

zawodowego oraz nauczycieli pełniących funkcje kierownicze dyrektorów i
wicedyrektorów.
Jak widać ani ja ani nikt z Rady nie wnosił o ujawnienie wynagrodzenia, ani Pana
Tycnera, ani Pana Żołędziewskiego, ani innego nauczyciela z nazwiska. Jak już mówiłem
jesteśmy winni to mieszkańcom gminy, aby rozwiać wszelkie niedomówienia, ale również
aby mieszkańcy mieli jako taką wiedzę na temat sytuacji oświaty w naszej gminie. Jeżeli
chodzi o moje dochody są one wykazane w oświadczeniu majątkowym.
Na zakończenie mam dwa pytania do Burmistrza:
1.

Dlaczego w wydanym w tych dniach w Kurierze Krzywińskim nie ma tych informacji?

2.

Czy Burmistrz ma w ogóle zamiar wykonać to polecenie Rady, jeżeli tak, to kiedy?”

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że ten numer Kuriera Krzywińskiego był
przeznaczony już do druku i nie było możliwości ingerowania w jego treść. W kolejnym
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numerze Kuriera taka informacja będzie umieszczona. Ponadto Burmistrz powiedział, że
będzie wyraźnie wskazane, że jest to na życzenie Rady Miejskiej Krzywinia.

Radny Bolesław Ratajczak odczytał informację, którą otrzymał od Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Jacka Nowaka. Pismo to stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że odbyła się rozprawa z jego udziałem
przed Regionalną Komisją Orzekającą w tej sprawie. Wina, która została mi przypisana
dotyczy tylko podpisania aneksu. Regionalna Komisja Orzekająca orzekła winę, natomiast
ze względu na inne okoliczności łagodzące odstąpiono od wymierzenia kary. Burmistrz
Miasta i Gminy przeprosił wszystkich za zaistniały z jego strony błąd, jednocześnie
zapewnił, że taki wniosek do Rzecznika więcej się już nie pojawi.

Jan Motławski powiedział, że cała sprawa związana z publikacją w BIP-ie protokołów z
posiedzeń Komisji została wywołana jego pismem, które skierował do Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Pan Motławski ma nadzieje, że wszystkie Komisje będą publikować
protokoły z posiedzeń Komisji w BIP-ie. Pan Motławski zapytał Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, kiedy otrzyma odpowiedź na pismo w tej sprawie, które złożył w
dniu 2 grudnia 2012 roku. Pani Przewodnicząca powiedziała, że termin na odpowiedź
wynosi 14 dni. Pan Motławski wyraził nadzieję, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
wreszcie będzie przekazywał informację o

posiedzeniach Komisji Rewizyjnej

Burmistrzowi. Z punktu widzenia swojego zainteresowania Pan Motławski chciałby
przyjrzeć się pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że termin 14 dni dotyczy odpowiedzi na zapytania
złożone przez Radnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak powiedział, że na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 11 grudnia 2012 roku poprosił Burmistrza oraz
pracownika Biura Rady o opinie prawną w tym zakresie. W związku z tym, że nie
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otrzymałem żadnej odpowiedzi, zadałem pytanie dzisiaj na sesji. Ponadto Przewodniczący
powiedział, że informacje o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej są przekazywane do Biura
Rady, dlatego Burmistrz posiada informacje, kiedy odbywają się posiedzenia Komisji
Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji powiedział, że nic nie ukrywa.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że Pan Motławski użył sformułowania, „Komisja
nie publikuje”. Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentów jest
obowiązkiem Burmistrza. Radnego zdziwiło stwierdzenie Burmistrza, który powiedział,
że komisja ma cokolwiek publikować. Radny powiedział, że Konstytucja RP w art. 61
mówi, że „Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.” W Ustawie z dnia 6 września 2001
roku o dostępie do informacji publicznej jest mowa o Biuletynie Informacji Publicznej.
W art. 4 pkt. 1 jest zapisane „Zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej są
władze publiczne”. Nie ma nigdzie informacji o Radnych. Jest też rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 11.10. 2005 roku w sprawie wymagań jakie stawia się dla systemów
teleinformatycznych. Kolejnym rozporządzeniem jest rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 18.01.2007 roku. Tam są zawarte szczegółowe
informacje dotyczące wymagań dotyczących układu ujednoliconego systemu stron
Biuletynu Informacji Publicznej. Strona powinna zawierać logo, informacje jak korzystać
z BIP-u. Nigdzie nie ma informacji o Radzie Gminy. Skoro Rada, ani przewodniczący
komisji nie są odpowiedzialni za publikacje informacji w BIP, pismo Pana Motławskiego
można by odczytać jako skargę na Burmistrza. Radny Majorczyk uważa, że informacji na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej powinno być jak najwięcej, celem umożliwienia
dostępu do informacji publicznej. Radny Majorczyk ustosunkował się do pisma Pana
Motławskiego uważając, że skarga jest nie zasadna, ponieważ informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń jest wystarczająco.

Sołtys wsi Jerka Jan Lemański zwrócił się z prośbą, aby sołtysi otrzymywali projekty
uchwał, które dotyczą ich miejscowości.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że projekty uchwał będą przekazywane sołtysom,
jeżeli będą dotyczyć ich miejscowości.
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański odniósł się
do postępowania przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
Jacka Nowaka. Zdaniem Kierownika Referatu to on przygotował błędne dokumenty do
podpisania. Była to jedyna słuszna decyzja, którą można było wówczas podjąć.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że jest niedopuszczalną rzeczą otrzymanie
porządku obrad z zapisem o przyjęciu protokołu, a następnie wykreślanie tego punktu z
porządku obrad, podając jako przyczynę zbyt mało czasu na napisanie protokołu. Radny
zgłosił wniosek o powiększenie etatu pracownika d.s. obsługi Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na przyszłość porządek obrad nie będzie podpisany,
jeżeli protokół nie będzie gotowy.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że w przygotowaniu jest nowy statut, w którym jest
mowa, że załącznikiem do protokołu będzie plik elektroniczny (nagranie z sesji.) Gdy
statut będzie obowiązywał, protokoły będą krótsze, a tym samym przygotowanie ich
zajmie mniej czasu, wówczas ilość godzin pracownika d.s. obsługi Rady Miejskiej
Krzywinia wystarczy.

Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń złożyli wszystkim
obecnym na sesji życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Ad. 8
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1940 zamknęła XXXII Sesję Rady
Miejskiej Krzywinia.

Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski

16

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz

