Protokół nr XLVI/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Lubiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1710 XLVI
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 poprosiła o uczczenie minutą ciszy poległych powstańców
wielkopolskich w związku z obchodami 95 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

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:
Radny Janusz Partyka- usprawiedliwiony

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy

Bartosz Kobus

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy

Andrzej Skibiński

- Radca Prawny

Aleksandra

Ślotała

-

Dyrektor

Miejsko-Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Krzywiniu
Bogumiła Bąkowska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Renata Kołak

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu

Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

Beata Zborowska

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

Marek Żołędziewski - Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu

Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Jolanta Bilska

- Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego

Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Służb Technicznych

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XLVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad, projekty
uchwał i część materiałów związanych z problematyką posiedzenia. W późniejszym czasie
Radni otrzymali brakujące projekty uchwał i autopoprawki do projektów uchwał w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 i uchwały budżetowej na rok 2014.
Przewodnicząca Rady na podstawie wniosku Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 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 w pkt. 6.7.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) wprowadziła do porządku obrad w pkt. 6.7
projekt uchwały 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.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad.

W związku z brakiem wniosków Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku
obrad.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18.11.2013 r.
3. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014
– 2017.

2) Uchwały budżetowej na rok 2014:
a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez
Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną,
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) Przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
d) Ustosunkowanie się Burmistrza do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
e) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) Dyskusja nad proponowanymi poprawkami, ich przegłosowanie,
g) Podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
3) Ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
4) Nabycia nieruchomości w obrębie Lubiń.
5) Nabycia nieruchomości drogowej w obrębie Lubiń.
6) Przyjęcia realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
7) 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.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski
9.

Zamknięcie sesji

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18.11.2013 r.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XLIV Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia i po przeanalizowaniu uwag Radnej Krystyny Motławskiej zaproponowała
następujące zmiany w protokole, w wolnych głosach i wnioskach:

Zapis
b) pismo od Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Pawła Buksalewicza informujące
o konieczności wymiany taboru samochodów pożarniczych,

zmieniono na zapis:
b) pismo od Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Krzywiniu Związku
Ochotniczej

Straży

Pożarnej

Rzeczpospolitej

Pawła

Buksalewicza

informujące

o

konieczności wymiany taboru samochodów pożarniczych,
Zapis:
Przewodnicząca Rady powiedziała, że w odniesieniu do dyskusji na poprzedniej sesji
dotyczącej miesiąca, w którym została uchwalona uchwała dotycząca poprzedniego statutu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że do treści uchwały wpisano
prawidłowy miesiąc listopad, po konsultacji pracownika Biura Rady z Radcą Prawnym
Urzędu.

Zmieniono na zapis:
Przewodnicząca Rady powiedziała, że w trakcie ostatniej sesji 23 września 2013 roku toczyła
się dyskusja dotycząca uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie
nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
Próbowano wyjaśnić miesiąc, w którym była podjęta wcześniejsza uchwała w tej sprawie.
Chodziło o to, czy był to październik, czy listopad. Później stwierdzono, że ta uchwała
faktycznie była podjęta w listopadzie, ale w treści przyjętej uchwały wpisano październik. Po
konsultacji pracownika Biura Rady z Radcą Prawnym Urzędu wpisano w treść uchwały
prawidłowy miesiąc listopad.

Zapis:
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że uczestniczył w rozprawie w sądzie
okręgowym.

Zmieniono na zapis:
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że uczestniczył w rozprawie w sądzie
okręgowym w Poznaniu, o czym poinformował

w swoim sprawozdaniu z działalności

międzysesyjnej.
Zapis:
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział jeszcze o rozprawie przed sądem okręgowym w
Lesznie z powództwa firmy Finadvice, gdzie między innymi na rozprawie przesłuchiwany był

jeden z zagranicznych świadków firmy. Na rozprawie pojawiła się również Pani
Przewodnicząca, która była przesłuchiwana, zeznawała przed sądem, złożyła wyjaśnienia,
które Burmistrz ma nadzieję, że gminie pomogą.

Zmieniono na zapis:
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział jeszcze o rozprawie przed sądem okręgowym w
Lesznie z powództwa firmy Finadvice, gdzie między innymi na rozprawie przesłuchiwany był
jeden z zagranicznych świadków firmy. Na rozprawie pojawiła się również Pani
Przewodnicząca, która przez sąd nie była wzywana, która była przesłuchiwana, zeznawała
przed sądem, złożyła wyjaśnienia, które Burmistrz ma nadzieję, że gminie pomogą.

Zapis:
Radna Krystyna Motławska przypomniała wszystkim treść ślubowania, które Radni składali
przed przyjęciem mandatu radnego. W ocenie Radnej Przewodnicząca w tym momencie
działa na szkodę mieszkańców Gminy Krzywiń. Radna uważa, że jeżeli ma Pani choć
odrobinę honoru powinna się Pani zrzec funkcji Przewodniczącej i zdać mandat.
Zmieniono na zapis:
Radna Krystyna Motławska przypomniała wszystkim treść ślubowania, które Radni składali
przed przyjęciem mandatu radnego. W ocenie Radnej Przewodnicząca w tym momencie
działa na szkodę mieszkańców Gminy Krzywiń. Radna uważa, że jeżeli ma Pani odrobinę
honoru powinna się Pani zrzec funkcji Przewodniczącej i zdać mandat.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła protokół XLIV Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 18.11.2013 r.

Ad. 3
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.
Nie było uwag do informacji.

Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że z protokołu z sesji z dnia 23 września 2013 roku
wynika, że Burmistrz na piśmie będzie przekazywał Radnym kwartalne sprawozdanie z
wykonania uchwał. Radny zapytał, kiedy Rada takie sprawozdanie otrzyma.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że w styczniu po skończonym
kwartale zostanie przedstawione sprawozdanie z wykonania uchwał z ostatniego kwartału
2013 roku.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że Rada nie otrzymała sprawozdania z III kwartału
2013 roku.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że zostanie to sprawdzone i ewentualne
nieścisłości zostaną skorygowane.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia zapytała, czy sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej może być przekazywane również na piśmie przed każdą sesją.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że przekazywał te sprawozdania bo była taka jego
dobra wola, ponadto w opinii Burmistrza nie ma potrzeby, aby przekazywać dodatkowe
materiały dla Radnych.

Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Roman Majorczyk odczytał zapytania skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywiń odnośnie planowanej inwestycji w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i
kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zapytania
Radnego stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad.1)
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014 –
2017.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały wraz
z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej
Krzywinia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak powiedział, że Komisja Rewizyjna
na posiedzeniu w dniu 9.12.2013 roku zaopiniowała jednogłośnie (3 za) pozytywnie projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014-2017.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak powiedział, że Komisja Gospodarcza
na posiedzeniu w dniu 9.12.2013 roku jednogłośnie (5 za) zaopiniowała pozytywnie projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014-2017.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych powiedziała, że
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na posiedzeniu w dniu 10.12.2013 roku
jednogłośnie (5 za) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Gminy Krzywiń na rok 2014 z
następującymi autopoprawkami:
a) przenieść 25.000 zł z działu 754, rozdziału 75412, paragrafu 6060 do paragrafu 2820
dotacja celowa zgodnie z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu z dnia
9 grudnia 2013 roku.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych powiedziała również, że na
posiedzeniu w dniu 10.12.2013 roku komisja jednogłośnie (5 za) zaopiniowała pozytywnie
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014-2017.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie łączne nad grupą poprawek (od autopoprawki nr
1 do autopoprawki nr 9) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014 –2017. Autopoprawki od nr 1 do nr 9
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła
autopoprawki od nr 1 do nr 9 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014 –2017.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XLVI/238/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Krzywiń na lata 2014 –2017. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 2)
Uchwały budżetowej na rok 2014:
a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez
Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną,

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały
budżetowej na rok 2014.

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do
projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z proponowanymi autopoprawkami.

c) Przedstawienie opinii stałych komisji Rady,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w
dniu 9.12.2013 roku jednogłośnie (3 za) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Gminy
Krzywin na rok 2014 z następującymi autopoprawkami:
b) przenieść 25.000 zł z działu 754, rozdziału 75412, paragrafu 6060 do paragrafu 2820
dotacja celowa zgodnie z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu z dnia
9 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak powiedział, że Komisja Gospodarcza
na posiedzeniu w dniu 9.12.2013 roku jednogłośnie (5 za) zaopiniowała pozytywnie projekt
budżetu Gminy Krzywiń na rok 2014.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że opinia Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych w
sprawie uchwalenia uchwały budżetowej została już przedstawiona wcześniej.

d) Ustosunkowanie się Burmistrza do uwag, zastrzeżeń i wniosków,

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że wniosek, który został złożony przez
Komisję został uwzględniony, co jest wykazane w autopoprawkach. Ponadto Skarbnik Miasta
i Gminy powiedziała, że błędy, które zostały wskazane w opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej zostały również uwzględnione i mają odzwierciedlenie w autopoprawkach.

e) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,

Przewodnicząca Rady poinformowała, że autopoprawki do projektu budżetu zostały już
przedstawione wcześniej, następnie zaprosiła Radnych do wzięcia udziału w dyskusji
dotyczącej budżetu na rok 2014.

f) Dyskusja nad proponowanymi poprawkami, ich przegłosowanie,

Przewodnicząca Rady zapytała na co będą wydatkowane środki finansowe z rozdziału 710działalność usługowa dotycząca zakupu usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że te środki są zarezerwowane na obsługę prawną
Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz inne analizy i opnie wykonywane na rzecz urzędu.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że na drogi powiatowe jest zarezerwowane 400.000
zł. Radny zapytał, czy są podpisane umowy, czy wiadomo jakie drogi będą robione. Radny
zapytał także, dlaczego ma być zrobiona droga w Gierłachowie za 500.000 zł a nie kończymy
drogi w Kuszkowie.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że na inwestycje w zakresie remontu drogi w
Gierłachowie będzie dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Natomiast w
Kuszkowie zostały zrealizowane dwa etapy tej drogi. Natomiast jeżeli chodzi o położenie
nawierzchni asfaltowej zostanie to uczynione w następnych latach. Ponadto Burmistrz
powiedział, że kwota 400.000 zł jest zaplanowana na wspólne inwestycje drogowe z
Powiatem Kościańskim. Burmistrz powiedział, że planowany jest kolejny etap drogi w
Wieszkowie, kolejny etap chodników z Zglińcu, położenie chodnika w Krzywiniu przy ulicy
Strzeleckiej. Pod rozwagę bierze się także ścieżkę pieszo-rowerową z Zbęchach Pole i
chodnik Jurkowo-Huby.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w dziale 80113 dowożenie uczniów do szkół jest
prawie o 140.000 zł mniej. Przewodnicząca Rady zapytała, czym to jest spowodowane.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że po przetargach stawki za dowóz dzieci do szkół są
znacznie niższe, aniżeli w roku bieżącym.

Więcej pytań nie było, dlatego Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

g) Podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie łączne nad grupą poprawek (od autopoprawki nr
1 do autopoprawki nr 10) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na
rok 2014.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła
autopoprawki od nr 1 do nr 10 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej na rok 2014. Autopoprawki od nr 1 do nr 10 stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych większością głosów (za- 11, przeciw-0,
wstrzymało się -3) przyjęła uchwałę nr XLVI/239/2013 w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej na rok 2014. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń podziękował Radnym za przyjęcie budżetu gminy na rok
2014, natomiast Pani Skarbnik podziękował za przygotowanie budżetu na rok 2014.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach XLVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 1820.
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1830.

Ad. 3)
Ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku
budżetowego.

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

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XLVI/240/2013 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2013 nie
wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. 4)
Nabycia nieruchomości w obrębie Lubiń.

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

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej w
sprawie w/w projektu uchwał jest pozytywna.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (za- 14) przyjęła uchwałę nr
XLVI/241/2013 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie Lubiń. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5)
Nabycia nieruchomości drogowej w obrębie Lubiń.

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

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna pod warunkiem, że nabycie drogi będzie
nieodpłatne.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (za- 14) przyjęła uchwałę nr
XLVI/242/2013 w sprawie nabycia nieruchomości drogowej w obrębie Lubiń. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6)
Przyjęcia realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Jerzy Kryś Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił
uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego Jolanta Bilska przedstawiła propozycję
zmian w podstawie prawnej projektu uchwały. Kierownik poprosiła o wprowadzenie nowego
oznaczenia ustawy o samorządzie gminnym- Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm. Ponadto Kierownik
poprosiła o zmianę oznaczenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi- Dz. U. 2012 poz.1356 ze zm. Kierownik powiedziała, że art. 41 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powołany w podstawie prawnej
został uchylony wiele lat temu. Zdaniem Kierownik zamiast art. 41 powinien być 41.

Przewodnicząca Rady zapytała, dlaczego jest tyle błędów, skoro Radca Prawny opiniował ten
projekt uchwały.

Jerzy Kryś Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiedział, że nie
wie, Radca opiniował projekt uchwały. Jerzy Kryś powiedział także, że podstawa prawna jest
taka sama jak rok temu.

Przewodnicząca Rady złożyła wniosek do Burmistrza o to, żeby Radca Prawny bardziej się
starał opiniując projekty uchwał. Ponadto Przewodnicząca zapytała Pełnomocnika ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy kwota 60980 zł zapisana jako „zakup usług
pozostałych” ma już konkretne przeznaczenie.

Jerzy Kryś Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiedział, że to są
wydatki podstawowe, które są potrzebne do realizacji programu, względnie takie, które
wynikną w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w tytule projektu uchwały powinno być przyjęcia
do realizacji a nie przyjęcia realizacji.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (za- 14) przyjęła uchwałę nr
XLVI/243/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 7)
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.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (za- 14) przyjęła uchwałę nr
XLVI/244/2013 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. 7
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady zapytała Burmistrza czy udzieli odpowiedzi na złożone zapytania
Radnego Romana Majorczyka.

Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że odpowie pisemnie w terminie przewidzianym
przepisami w ciągu 7 dni.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ten termin wynosi czternaście dni, ale może być
siedem dni.

Ad. 8
Wolne głosy i wnioski

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
a)

od Starosty Powiatu Kościańskiego informujące o wykonanych inwestycjach
drogowych na terenie Gminy Krzywiń w 2013 roku. Pismo zostało odczytane.

b)

Od Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyznaczenia terminu do usunięcia
nieprawidłowości w uchwale nr XLIV/236/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18
listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Krzywiń na rok 2013. Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że Rada Miejska
Krzywinia 9 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę w tej sprawie i nieprawidłowości zostały
usunięte.

c)

Od Organizacji Międzyzakładowej NSZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania przy
ZS w Krzywiniu. W związku z tym, że Radni nie zdążyli zapoznać się z tym pismem,
ponieważ otrzymali je przed sesją, zostanie rozpatrzone na kolejnej sesji.

d)

Od Radnej Krystyny Motławskiej dotyczące informowania mieszkańców o
terminach

posiedzeń

Rady Miejskiej

Krzywinia.

Pismo

zostało

odczytane.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy Radny Antoni Nowak w związku z tym, że jest
Przewodniczącym Komitetu Osiedlowego w Krzywiniu również spotkał się z tym
problemem.

Radny Antoni Nowak powiedział, że do niego nikt problemu nie zgłaszał.

Przewodnicząca Rady zapytała sołtysów czy ktoś z mieszkańców zgłaszał taki problem.
Ponadto Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby otrzymywać większą liczbę ogłoszeń o
sesjach.

Radny Antoni Nowak poprosił o otrzymywanie 8 ogłoszeń.

Radny Bolesław Ratajczak złożył wniosek do Burmistrza o następującej treści: Proszę o
zaproszenie na najbliższą sesję Rady Miejskiej Krzywinia przedstawicieli firmy
Consultingowej Investment Support w celu odbycia debaty na temat planowanej budowy
kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Krzywiniu.

Paweł Buksalewicz powiedział, że chciałby na sesji zabrać głos w dwóch sprawach. W
pierwszej jako były Burmistrz, a dotyczy to Kuriera Krzywińskiego, natomiast w drugiej
sprawie jako Prezes OSP Krzywiń. Paweł Buksalewicz odczytał oświadczenie. Oświadczenie
to stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto Paweł Buskalewicz wyraził
niezadowolenie z Kuriera Krzywińskiego. Jego zdaniem ta gazeta jest skandalem. Zdaniem
Pawła Buksalewicza Gminy mogą wydawać Biuletyny Informacyjne, gdzie informują o
uchwałach, imprezach, o przetargach, a nie gdzie promują jedną osobę i służą do atakowania
osób o odmiennych poglądach. Paweł Buksalewicz poprosił Radnych o zajęcie się tą sprawą.
Jako Prezes OSP Krzywiń Paweł Buksalewicz podziękował Radnym Rady Miejskiej
Krzywinia za dokonanie poprawki do budżetu. Ta dotacja umożliwi starania się o zakup
samochodu pożarniczego z dopłatą środków marszałkowskich.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że nie zgadza się z tym, że manipuluje
jakimiś treściami. Ponadto Burmistrz przedstawił stan zadłużenia Gminy Krzywiń na
przełomie lat 2010 do 2013 roku.

Radna Magdalena Mielczarek powiedziała, że mija drugi miesiąc i co jest z lampą w
Żelaźnie.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powiedział, że zostało
uzgodnione przełożenie lampy.

Radna Magdalena Mielczarek powiedziała, że dwa miesiące nie można się dogadać, aby
przełożyć jedną lampę. Zamiast przełożyć to dołożyli jeszcze jedną lampę w inne miejsce.

Fedynand Stężycki wyraził niezadowolenie z czasopisma „Głos Ekologii”, w której był
artykuł dotyczący Miasta i Gminy Krzywiń pt.: „Burmistrz przeciw własnej gminie”. Jego
zdaniem ten artykuł to same bzdury i nic nie wnosi do sprawy.

Radna Magdalena Mielczarek powiedziała, że przed świętami Bożego Narodzenia ukazał się
artykuł w Panoramie Leszczyńskiej o Żelaźnie. Radna poprosiła o reakcję w tej sprawie
władze gminy. Jej zdaniem takich rzeczy się nie robi, to jest podłe.

Ad. 9
Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz złożyła wszystkim noworoczne życzenia, następnie
stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim za przybycie i o
godz. 1935 zamknęła XLVI Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.
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