Protokół nr XLIII/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 23 września 2013 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Bieżyniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1710 XLIII
Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodnicząca powitała Radnych, Sołtysów oraz zaproszonych gości zebranych na Sali.
Listy obecności Radnych, Sołtysów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni Radni:
- Andrzej Kaczmarek- usprawiedliwiony,
- Magdalena Mielczarek- usprawiedliwiona

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy

2. Bartosz Kobus

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

3. Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy

4. Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

5. Andrzej Skibiński

- Radca Prawny

6. Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejskiego-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej

7. Bogumiła Bąkowska

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

8. Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

9.

Anna Szułczyńska

- Dyrektor Gminnego

Przedszkola Samorządowego

w

Krzywiniu
10. Beata Zborowska

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

11. Renata Kołak

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

12. Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

13. Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

14.

- Kierownik Referatu Służb Technicznych

Henryk Kolan

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XLIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad, projekty
uchwał i materiały związane z problematyką posiedzenia. Przewodnicząca poinformowała, że
w terminie późniejszym Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2016. Przewodnicząca złożyła wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na
lata 2013-2016.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) wprowadziła pod obrady XLIII Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/193/2013 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2016

Przewodnicząca Rady poinformowała, że przed sesją Radni otrzymali projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości Jurkowo, Stary Dębiec.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił komentarz do projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości Jurkowo, Stary Dębiec.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy w związku z podjęciem tej uchwały nie trzeba uchylić
poprzedniej uchwały w tym temacie.

Radca Prawny odpowiedział, że nie ma takiej konieczności.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) wprowadziła pod obrady XLIII Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie
miejscowości Jurkowo, Stary Dębiec.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wystąpił do
Rady z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w
sprawie nabycia nieruchomości położonej w Krzywiniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń poprosił o wykreślenie z porządku obrad XLIII Sesji
Rady projektu uchwały sprawie nabycia nieruchomości położonej w Krzywiniu z powodu
niejasności zapisów w projekcie uchwały i tym samym licznych pytań do projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) przyjęła zgłoszony wniosek.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy są jeszcze inne wnioski o zmianę
porządku obrad.

Radny Jerzy Nowak złożył wniosek, o przeniesienie projektu uchwały w sprawie przyznania
Nagród Twórczych tak, aby był uchwalany na samym końcu.

Radny Roman Majorczyk zapytał o uzasadnienie tego wniosku.

Radny Jerzy Nowak uważa, że ten punkt powinien więcej czasu zająć, dlatego wnioskuje o
zmianę.

Rada Miejska Krzywinia stosunkiem głosów (6 za, 6 przeciw, 1 głos wstrzymujący się )
odrzuciła wniosek Radnego Jerzego Nowaka.

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24.06.2013 r.
3. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 1.08.2013 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. Omówienie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania Budżetu za I
półrocze 2013.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w Krzywiniu.
8.2 Zbycia nieruchomości położonej w Krzywiniu.

8.3 przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości Jurkowo,
Stary Dębiec.
8.4 Nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
8.5 Przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.

8.6 Zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28
stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Krzywiń na rok 2013.

8.7 zmiany uchwały nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2016
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) przyjęła porządek obrad po zmianie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24.06.2013 r.

Przewodnicząca Rady po przeanalizowaniu uwag Radnej Krystyny Motławskiej
zaproponowała następujące zmiany w protokole:

- po stwierdzeniu prawomocności sesji- dopisać:
„Nieobecni na sesji:
Radny Janusz Partyka- usprawiedliwiony”

- Po uwadze Radnej Krystyny Motławskiej „(stwierdziła – że Burmistrzowi udało się – o
czym dalej mówiła była Radna K. Moszyńska-) wyrażenie o treści:

„Przewodnicząca Rady pogratulowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń osiągnięcia
dobrego wyniku oraz życzyła dalszych sukcesów na przyszłość.”

zamienić na wyrażenie o treści:
„Zdaniem Przewodniczącej Rady mimo wielu wątpliwości Burmistrzowi udało się przekonać
Radnych do podjętych przez siebie działań w 2012 roku, co wynika z przebiegu głosowania.
Następnie Przewodnicząca pogratulowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń osiągnięcia
dobrego wyniku oraz życzyła dalszych sukcesów na przyszłość.”
Radna

Krystyna

Motławska

powiedziała,

że

ma

uwagę

odnośnie

stwierdzenia

przewodniczącej, że „Burmistrzowi udało się”. O tym mówiła dalej Radna Moszyńska.
Chodzi o to, że nie udało się przekonać Radnych, tylko generalnie Burmistrzowi udało się.
Zdaniem Radnej Motławskiej nastąpiła zmiana wypowiedzi. Radna powiedziała, że są to
istotne sprawy, tym bardziej, że piszemy w protokole o rzeczach nieistotnych dla sesji,
mianowicie np. Radca Prawny zaproponował Panią Radnym, że najlepiej będzie jak udadzą
się na lampkę wina. We wolnych głosach i wnioskach Radna Moszyńska wyraźnie
stwierdziła, że nie zgadza się ze stwierdzeniem Przewodniczącej Rady, że Burmistrzowi
udało się.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że odsłuchiwała taśmę z pracownikiem Biura Rady i
wyraźnie jest powiedziane, że Burmistrzowi udało się przekonać Radnych co do działań.

Referent do spraw obsługi Biura Rady Mateusz Nejranowski stwierdził, że jego zdaniem
stwierdzenie „udało się” zostało użyte w kontekście „udało się przekonać radnych”.

Przewodnicząca podsumowując powiedziała, że stwierdzenie udało się odnosi się do
podjętych działań.

Radny Jerzy Nowak zapytał jaka jest możliwość odsłuchania taśmy.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że protokół był przygotowany wcześniej, Radni mogli
udać się do Biura Rady i tam zgłaszać swoje wątpliwości.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że Radny obraduje na sesjach i nie ma czasu, aby w Urzędzie
odsłuchiwać sesji. Radny poprosił o przygotowanie tego fragmentu i odsłuchania go na
przyszłej sesji.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że protokół przygotowuje pracownik Biura Rady w
uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady. Taka wersja protokołu zostaje poddana pod
głosowanie.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (10 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się) przyjęła
protokół XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24.06.2013 r.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 1.08.2013 r.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (11 za, 2 przeciw) przyjęła protokół XLII Sesji
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 1.08.2013 r.

Ad. 4 Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz przedstawiła informację z działalności w okresie
międzysesyjnym. 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 stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przekazywanie kwartalnych sprawozdań z
wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia na piśmie do Radnych.

Burmistrz Miasta i Gminy pozytywnie ustosunkował się do prośby Przewodniczącej Rady.

Ad. 6 Omówienie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania Budżetu za I
półrocze 2013.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z
wykonania Budżetu za I półrocze 2013.

Radna Krystyna Motławska zapytała czy we

wpływach z opłaty targowej jest handel

obwoźny. Ta opłata systematycznie maleje. Handel obwoźny przewija się na terenie całej
gminy. Radna zapytała czy Gmina pobiera z tego tytułu jakieś opłaty i czy jest to
uregulowane uchwałą Rady.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że jest podjęta uchwała, która określa stawkę za handel
obwoźny. W tej uchwale są wyznaczeni także inkasenci tej opłaty. Zdaniem Skarbnik Miasta i
Gminy jest to przepis martwy.

Zdaniem Radnej Krystyny Motławskiej jest to źródło dochodów, dlatego powinny zostać
podjęte konkretne działania. Radna zapytała także o zaległości w podatku od nieruchomości,
ponieważ są wyższe, aniżeli w ubiegłym roku o ponad 110.000 zł. Ponadto Radna zapytała
jakie są szanse na ściągnięcie tych zaległości.

Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że w tych zaległościach znajduje się zaległość SKR
w Jerce, która zostanie wyksięgowana, z momentem wyrejestrowania SKR w Jerce z
Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto duży dług ma firma Budlex.

Przewodnicząca Rady zapytała Radcę Prawnego czy Rada powinna przyjąć to sprawozdanie
tylko poprzez omówienie, czy należy to zrobić poprzez głosowanie.

Radca Prawny odpowiedział, że są różne praktyki, można poprzez uchwałę, można poprzez
aklamację.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania Budżetu za I półrocze 2013.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z
wykonania Budżetu za I półrocze 2013.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady uznała ten punkt za skonsumowany i
zanim przeszła do kolejnego pkt. Porządku obrad ogłosiła o 1800 przerwę w obradach Rady
Miejskiej. Następnie o godz. 1815 wznowiła obrady Rady Miejskiej Krzywinia.

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 8.1 Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w Krzywiniu.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.

Radca Prawny ze względu na brak dostępu do Lex-a poprosił o upoważnienie
Przewodniczącej Rady do wpisania aktualnego numeru Dziennika Ustaw.

Sprzeciwu nie było, w związku z tym przystąpiono do głosowania.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za, ) przyjęła uchwałę nr
XLIII/224/2013 w sprawie Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w
Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.2 Zbycia nieruchomości położonej w Krzywiniu.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za, ) przyjęła uchwałę nr
XLIII/225/2013 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Krzywiniu. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.3 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości Jurkowo, Stary
Dębiec.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za, ) przyjęła uchwałę nr
XLIII/226/2013

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości
Jurkowo, Stary Dębiec. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.4 Nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Krzywiniu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na posiedzeniu wspólnym Komisji zostały
wniesione przez Radną Krystynę Motławską uwagi do w/w projektu uchwały. Uwagi te
zostały przekazane Radcy Prawnemu Urzędu.

Radca Prawny powiedział, że pierwsza uwaga dotyczyła braku zapisu, że ośrodek jest
jednostką budżetową. Zdaniem Radcy Prawnego jest to zawarte w §1 statutu. Natomiast w § 9
była uwaga, że brak jest zapisu, że ośrodek działa jak jednostka budżetowa na podstawie
ustawy o finansach publicznych. Zdaniem Radcy Prawnego jest o tym mowa w rozdziale 4 w
§ 9.

Radna Krystyna Motławska zapytała czy wprowadzono zmianę do § 3. Zdaniem Radnej
zamiast miesiąca październik powinien być zapisany miesiąc listopad.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Ślotała powiedziała, że
powinien pozostać zapisany miesiąc październik.

Zdaniem Radnej Krystyny Motławskiej ta uchwała została podjęta w miesiącu listopadzie.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Ślotała przedstawiła
uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za, ) przyjęła uchwałę nr
XLIII/227/2013 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.5 Przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w tym roku wpłynęło 5 wniosków o przyznanie
nagrody indywidualnej i 4 wnioski o przyznanie nagrody zbiorowej. Zgodnie z regulaminem
przyznawania dorocznych Nagród Twórczych Komisje Rady określają liczbę Nagród
Twórczych. W drodze głosowania Komisje Rady przyznały 3 nagrody indywidualne i dwie
nagrody zbiorowe. Rada na posiedzeniu wspólnym Komisji w dniu 19 września 2013 roku
głosowała dwa wnioski: o odrzucenie wniosku Barbary Antkowiak z powodu braku podpisu,
wniosek został odrzucony. Drugi wniosek w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Barbary
Antkowiak i w razie otrzymania odpowiedniej liczby głosów o uzupełnienie podpisu pod
wnioskiem do sesji. Ten wniosek rozpatrzono pozytywnie. Rada Miejska Krzywinia
pozytywnie zaopiniowała 5 wniosków. Kandydaci do nagród indywidualnych to: Barbara
Antkowiak, Tomasz Demski, Maria Aleksandra Henicz. Kandydaci do nagród zbiorowych to:
Koło Gospodyń Wiejskich Zbęchy, Ochotnicza Straż Pożarna w Kopaszewie.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że ponownie przeanalizowała wnioski, które
wpłynęły i wnosi o rozszerzenie listy kandydatów o dwie nagrody indywidualne dla Marii
Maj (wniosek składany 3 razy w tej kadencji) i dla Stanisława Moszyńskiego (wniosek
składany drugi raz w tej kadencji). Przyznanie nagrody młodemu działaczowi społecznemu
będzie krzywdzące dla długoletnich działaczy takich jak Pani Maj i Pan Moszyński.
Przyznanie tych dwóch nagród nie spowoduje naruszenia wskaźnika z art. 243 ustawy o

finansach . publicznych, a bylibyśmy wszyscy usatysfakcjonowani, gdyby te dwie osoby były
dodatkowo wyróżnione.

Przewodnicząca Rady zapytała, dlaczego ten wniosek nie został zgłoszony podczas obrad
komisji.

Radna Krystyna Motławska zapytała, czy nie można ponownie przeanalizować wniosków po
posiedzeniu Komisji.

Przewodnicząca powiedziała, że jak najbardziej, ponawiając jednak pytanie, dlaczego ten
wniosek nie został zgłoszony podczas obrad komisji.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że decyzje podejmie Rada, dlatego uważa, że można
dzisiaj również złożyć wniosek.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że nie mógł być na wspólnym posiedzeniu Komisji, dlatego
czuje się winny tego, że Pani Maria Maj nie dostanie Nagrody Twórczej. Radny zwrócił się z
prośbą o ponowne zastanowienie się nad tymi kandydaturami.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wcześniejsza wypowiedź Radnego Jerzego Nowaka
dotycząca braku czasu na sprawowanie mandatu radnego wprawiła ją w osłupienie.
Kandydując na Radnego powinien Pan się liczyć z pewnymi wyrzeczeniami i poświęceniami.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnej Krystyny Motławskiej o
rozszerzenie listy kandydatów o dwie nagrody indywidualne dla Marii Maj i dla Stanisława
Moszyńskiego.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (6 za, 7przeciw) odrzuciła wniosek Radnej
Krystyny Motławskiej.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (7 za, 6 wstrzymało się)
przyjęła uchwałę nr XLIII/228/2013 w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy
Krzywiń. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.6 Zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28
stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Krzywiń na rok 2013.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Radna Krystyna Motławska zapytała, czy zostały naniesione uwagi, o których była mowa na
wspólnym posiedzeniu Komisji w kwestii dotacji, mianowicie w planie dotacji powinno być
1 257 960 zł i w dotacji dla jednostek z poza sektora jest 180 000 zł a powinno być 100 000 zł

Skarbnik Miasta i Gminy poprosiła o wprowadzenie tej zmiany do projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za, ) przyjęła uchwałę nr
XLIII/229/2013 w sprawie Zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Krzywiń na rok 2013. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.7 Zmiany uchwały nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2016.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za, ) przyjęła uchwałę nr
XLIII/230/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2016. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego pkt. porządku
obrad.

Ad. 10 Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujące o przyznaniu dotacji dla Opactwa
Benedyktynów w Lubiniu w wysokości 149.942,61 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów
zadania dotyczącego montażu systemu sygnalizacji pożaru oraz montażu systemu sygnalizacji
włamania i napadu. Ponadto Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Dyrektor Szkoły w
Lubiniu za słodycze i oficjalne podziękowania dla Rady podczas otwarcia placu zabaw w
Lubiniu.

Sołtys wsi Rogaczewo Małe Stefan Głowacki podziękował Radnej Krystynie Motławskiej za
zajęcie się kwestią handlu obwoźnego. Jego zdaniem ściągnąć taką opłatę graniczy z cudem.
Sołtys powiedział, że gdyby miał otrzymać nagrodę twórczą, to by jej nie odebrał.
Wyróżnionym przez Radę powinno się być jednogłośnie. Zdaniem sołtysa, jeżeli Radni
wcześniej ustali, że ma być np. 5 nagród twórczych, to nie powinno się tego zmieniać.

Przewodnicząca Rady podzieliła zdanie Sołtysa wsi Rogaczewo w kwestii przyznania Nagród
Twórczych i dodała, że wstyd jej za Radnych, ponieważ kandydaci do Nagród Twórczych
zostali wybrani demokratycznie w drodze głosowania.

Kierownik Gospodarki Komunalnej poinformował, że podczas najbliższej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych odpady należy wystawiać przed swoją posesję.

Ad. 11 Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1910 zamknęła XLIII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.
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