Protokół nr XXXVI/2013
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 25 marca 2013 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1710
XXXVI 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 11
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni Radni:
- Andrzej Kaczmarek- usprawiedliwiony,
- Paweł Prałat- usprawiedliwiony,
- Magdalena Mielczarek- usprawiedliwiona.
- Jerzy Nowak- usprawiedliwiony,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy

2. Robert Kubiak

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

3. Andrzej Skibiński

- Radca Prawny

4.

Beata Zborowska

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

5. Renata Kołak

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

6. Dorota Słowińska

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce

7. Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

8. Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

9. Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Służb Technicznych

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad,
projekty uchwał i materiały związane z problematyką posiedzenia. Przewodnicząca
poinformowała Radnych, że w dniu 19 lutego 2013 roku Radna Magdalena Mielczarek
złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia, w
związku z czym został przygotowany projekt uchwały. Przewodnicząca Rady złożyła wniosek
o

wykreślenie

z

porządku

obrad

pkt.

10.1

„Przyjęcia

rezygnacji

z

funkcji

wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia.”, ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym Rada powinna przyjąć tą uchwałę nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia
złożenia rezygnacji. Termin ten minął 21 marca 2013 roku, w zawiązku z tym przyjęcie
rezygnacji stanie się skuteczne w dniu 31 marca 2013 roku.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (11 za) wykreśliła z porządku obrad pkt 10.1
„Przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia.”.

Przewodnicząca Rady poinformowała Radnych, że przed sesją Burmistrz Miasta i Gminy
złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 10.8 projektu uchwały w sprawie
wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Krzywiń do działań zmierzających do wyboru
Partnera w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń poinformował Radnych o możliwości wybudowania
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu w ramach Partnerstwa PublicznoPrywatnego. Burmistrz poprosił Radnych o podjęcie uchwały intencyjnej w tej sprawie.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (11 za) wprowadziła do porządku obrad pkt. 10.8
„Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Krzywiń do działań zmierzających do wyboru
Partnera w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.”

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

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21.12.2012 r.

3. Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.01.2013 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. Przedstawienie przez Burmistrza informacji w sprawie roszczeń dotyczących studium i
planów zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).
7. Omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego za 2012 rok.
8. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Krzywiniu za rok 2012.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krzywiń w 2013 roku.
10.2 Nabycia nieruchomości położonej w Jerce.
10.3 Zbycia nieruchomości położonej w Gierłachowie.
10.4 Udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
10.5 Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzywiń na 2014 rok
środków stanowiących fundusz sołecki.
10.6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 –
2023.
10.7 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.
10.8 „Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Krzywiń do działań zmierzających
do wyboru Partnera w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.”
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie sesji.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (11 za) przyjęła porządek obrad po zmianie.
Ad. 2
Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21.12.2012 r.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Radny Roman Majorczyk złożył wniosek do protokołu
nr XXXI/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, aby podać przyczyny uchylenia uchwały 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. Przewodnicząca powiedziała, że po sprawdzeniu pism
nie mogła takiego zapisu w protokole umieścić, ponieważ w tym czasie nie było jeszcze takiej
szczegółowej informacji. Przewodnicząca Rady zapytała, czy Radny nadal chce aby ten zapis
był umieszczony w protokole z sesji.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że chodziło mu o to, aby podać do publicznej
wiadomości przyczyny unieważnienia tej uchwały a nie wpisywać do protokołu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że przyczyny unieważnienia w/w uchwały zostaną podane
do publicznej wiadomości. Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, że:
na str. 2 protokołu był zapis „sms-a z Biura Rady.”
zastąpiono wyrażeniem
„sms-a z Biura Rady dotyczącego informacji o nieprzygotowaniu protokołu.”
Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, że na stronie 4 zamiast słowa „odwołanie”
zostanie zamieszczony zapis „przyjęcia rezygnacji”.

Radna Krystyna Motławska zgłosiła uwagi do protokołu nr XXXII w przedmiocie:
„Nie zgadzam się z procedurą jawności głosowania dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
przyjęcia mojej rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady. Procedura jawności
głosowania zaproponowana i przeprowadzona przez Przewodniczącą Rady powołującą się
na konsultacje z prawnikami w tym temacie mimo zastrzeżeń zgłoszonych przez Burmistrza
Miasta i Gminy i Radnego Romana Majorczyka jest sprzeczna z art. 19 ust. 5 oraz 6 ustawy o
samorządzie gminnym. Ust 5 tego artykułu nakłada na Radę obowiązek podjęcia w terminie
miesiąca od złożenia rezygnacji uchwały w przedmiotowej sprawie. W odniesieniu do
przedmiotowej uchwały występują identyczne wymagania w zakresie bezwzględnej większości
oraz tajności głosowania jak w odniesieniu do uchwal podejmowanych na podstawie ust. 4
art. 19 ustawy. W tym temacie wypowiedział się Najwyższy Sąd Administracyjny (wyrok z 16
listopada 2000 roku, sygn, S.A.WF144/99OSS2001 nr 1 poz 14.)”

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że Rada Miejska Krzywinia nie przestrzega statutu
gminy w zakresie przyjmowania protokołów z poprzednich sesji Rady.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że pracownik Biura Rady pracuje na pół etatu, już
wielokrotnie Rada wnioskowała o zwiększenie etatu.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że pracownik Biura Rady nadrobi zalęgłości i na
bieżąco będą pisane protokoły z sesji.

Mateusz Nejranowski powiedział, że do czerwca 2013 r. zaległości w zakresie przygotowania
protokołów będą nadrobione.

Radca Prawny powiedział, że jeżeli nastąpiło, nazwijmy to zdaniem odrębnym, należy
przyjąć do protokołu, że stanowisko Radnej jest takie a takie w tym przedmiocie.

Przewodnicząca Rady zapytała Radną Motławską, czy wyraża zgodę na umieszczenie
swojego stanowiska w protokole z dzisiejszej sesji.

Radna Krystyna Motławska wyraziła zgodę.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (11 za) przyjęła protokół z XXXII Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 21.12.2012 r.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.01.2013 r.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że
- na str. 26 protokołu zapis:
„Przewodnicząca Rady powiedziała, że ma zastrzeżenia co do stwierdzenia, że publikację w
BIP może zlecić pracownikowi Gminy tylko Burmistrz”
zastąpiono wyrażeniem:

„Przewodnicząca Rady powiedziała, że ma zastrzeżenia co do umieszczenia adnotacji na
pismach przekazywanych do publikacji w BIP w związku ze stwierdzeniem, że publikację
w BIP może zlecić pracownikowi Gminy tylko Burmistrz”
- na str. 28 zapis:
„Radny po analizie przepisów prawnych, na które powołał się Burmistrz stwierdził, że
podstawy prawne są nieprawidłowe. Ponadto Radny powiedział, że w związku z licznymi
uchybieniami, min. nie było wykazu, dlatego zostało złamane prawo i z mocy prawa ta umowa
dzierżawy jest nieważna.”
Zastąpiono wyrażeniem:
„Radny analizując przepisy prawne, na które powołał się Burmistrz stwierdził, że podstawy
prawne są nieprawidłowe. Ponadto Radny powiedział, że oprócz tych nieprawidłowości nie
było również wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, dlatego zdaniem
Radnego zostało złamane prawo i z mocy prawa ta umowa dzierżawy jest nieważna”

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (11 za) przyjęła protokół z XXXIII Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 28.01.2013 r.

Ad. 4
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. 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 z działalności
międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w okresie międzysesyjny,m oraz
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad.6
Przedstawienie przez Burmistrza informacji w sprawie roszczeń dotyczących studium i
planów zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił roszczenia dotyczące studium i planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.

Ad. 7
Omówienie

sprawozdania

z

wysokości

poszczególnych stopniach awansu

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na

w zawodowego szkołach prowadzonych przez

jednostkę samorządu terytorialnego za 2012 rok.

Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu w zawodowego szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2012 rok.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
została powołana do analizowania i nadzorowania oświaty w naszej Gminie. Radna odczytała
uwagę dot. działań Komisji Oświaty. Uwaga dotycząca działań Komisji Oświaty, Kultury i
Spraw Socjalnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Teresa Klupś powiedziała, że odbyło się wspólne spotkanie, na którym odpowiedzi na
wszystkie pytania, które Radna zadała były udzielone.

Ad. 8
Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Krzywiniu za rok 2012.

Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu Sławomir Krzysztofik przedstawił sprawozdanie z
działalności Posterunku Policji w Krzywiniu za rok 2012.

Ad. 9
Interpelacje i zapytania radnych.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego pkt. obrad.

Ad.10
Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krzywiń w 2013 roku.

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

Radny Antoni Nowak odczytał wnioski Komisji Gospodarczej podjęte na posiedzeniu w dniu
12 marca 2013 roku. Wnioski podjęte przez Komisję stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.

Sołtys wsi Bieżyń zapytał, co zrobi Gmina, gdy właściciel zwierzęcia nie wyrazi zgody na
czipowianie. Zadaniem sołtysa czipowanie psów będzie bardzo problematyczne.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że
czipowane będą tylko te psy, które będą odłowione i trafią do schroniska.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 11 Radnych jednogłośnie (11 za, ) przyjęła uchwałę nr
XXXVI/188/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta

i Gminy Krzywiń w 2013 roku.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.2
Nabycia nieruchomości położonej w Jerce.

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

Rada Miejska Krzywinia w obecności 11 Radnych

większością głosów

(10 za,

1

wstrzymujący się) przyjęła uchwałę nr XXXVI/189/2013 w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w Jerce. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10. 3
Zbycia nieruchomości położonej w Gierłachowie.

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

Rada Miejska Krzywinia w obecności 11 Radnych jednogłośnie (11 za, ) przyjęła uchwałę nr
XXXVI/190/2013 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gierłachowie. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.4
Udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Rada Miejska Krzywinia w obecności 11 Radnych jednogłośnie (11 za, ) przyjęła uchwałę nr
XXXVI/191/2013 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych..
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.5
Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzywiń na 2014 rok środków
stanowiących fundusz sołecki.

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

Rada Miejska Krzywinia w obecności 11 Radnych jednogłośnie (11 za, ) przyjęła uchwałę nr
XXXVI/192/2013 w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzywiń
na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 10.6
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2023.

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

Radny Andrzej Gubański zapytał dlaczego w 2014 roku planuje się wzrost dochodów
bieżących.

Skarbnik

Miasta i Gminy powiedziała, że taka kwota została obliczona na podstawie

odpowiednich wskaźników.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 11 Radnych jednogłośnie (9 za, 2 wstrzymujących się)
przyjęła uchwałę nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2023. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.7
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 w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 11 Radnych jednogłośnie (11 za, ) przyjęła uchwałę nr
XXXVI/194/2013 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. 10.8
Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Krzywiń do działań zmierzających do wyboru
Partnera w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił uzasadnienie w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 11 Radnych jednogłośnie (11 za, ) przyjęła uchwałę nr
XXXVI/195/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krzywiń do działań
zmierzających do wyboru Partnera w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 11
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił odpowiedź na zapytanie Radnego
Jerzego Nowaka dotyczącą krytego basenu w Krzywiniu. Odpowiedź na zapytanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jej zdaniem w wielu gminach przygotowuje się
projekty, a następnie ich się nie realizuje. Przewodnicząca powiedziała, że Rada nie powinna
tracić czasu i energii na wyszukiwanie populistycznych tematów.

Radny Bolesław Ratajczak zapytał, czy była uchwała na wykonanie projektu kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Krzywiniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że było to zawarte w uchwale budżetowej,
natomiast kiedyś organem wykonawczym był zarząd gminy i w jego ocenie taka uchwała
powinna być wówczas podjęta.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że dzisiaj tą decyzję jednoosobowo podjął Burmistrz,
natomiast wtedy tą decyzje podjął Zarząd Gminy

Ad. 12
Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca

Rady

zapoznała

Radnych

z

wyrokiem

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Poznaniu unieważniający w częściach postanowienia uchwały Nr
XXXIII/4/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 września 2002 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i
Gminy Krzywiń.
Ponadto Przewodnicząca poinformowała o konferencji dotyczącej budżetu Unii Europejskiej.
Przewodnicząca Rady odpowiadając na pytania Związków Zawodowych w imieniu Radnego
Zbigniewa Zielińskiego odczytała odpowiedź. Odpowiedź na pismo stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że po dziewięciu miesiącach będą informacje
w Kurierze Krzywińskim, o które prosił Radny Zbigniew Zieliński.

Jan Motławski powiedział, że kwestia przechowywania dokumentacji jest uregulowana w
ustawie o rachunkowości. Jeżeli ktoś nie spełnił wymogów dotyczących przechowywania
dokumentów to popełnił przestępstwo.

Radny Antoni Nowak zapytał Kierownika Policji, czy został wyłoniony już dzielnicowy.

Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu odpowiedział, że jest dwóch dzielnicowych:
Paweł Włodarczak i Rafał Krupka. Od kwietnia będzie trzeci dzielnicowy: Łukasz Borowski.

Przewodnicząca Rady zapytała na jakim etapie jest wspólna inwestycja dotycząca budowy
drogi Bieżyń-Mościszki-Dalewo.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że po spotkaniach w Starostwie został podpisany list
intencyjny pomiędzy Burmistrzem Krzywinia, Burmistrzem Śremu i Starostą Kościańskim.
W tej chwili trwają prace projektowe. Ponadto Burmistrz powiedział, że rozmawiał ze
Starostą o inwestycjach na rok 2013-2014.

Radny Radosław Chmielewski powiedział, że nie byłoby pytania skierowanego przez Jerzego
Nowaka do Burmistrza, gdyby ówczesny Zarząd Gminy zająłby się projektem oczyszczalni
ścieków w Krzywiniu.

Magdalena Krawczyk, przedstawiciel Związków Zawodowych poprosiła o przekazanie w
formie pisemnej pytań dotyczących oświaty zadanych przez Radnego Zbigniewa
Zielińskiego.

Przewodnicząca Rady przypomniała Burmistrzowi o tym, że zobowiązał się po konsultacjach
z Radcą Prawnym.. do udzielenia odpowiedzi na pytanie Radnego Majorczyka dotyczące
różnych podstaw w uchwałach o okręgach wyborczych w Czempiniu i w Krzywiniu.

Radca Prawny powiedział, że w Czempiniu ta uchwała została podjęta wcześniej. Wojewoda i
służby prawne przyjęły różne interpretacje.

Zdaniem Przewodniczącej Rady te podstawy prawne mimo wszystko powinny być
jednakowe.

Przewodnicząca Rady przypomniała Burmistrzowi o jeszcze jednym pytaniu zadanym przez
Radnego Romana Majorczyka dotyczącym dzierżawienia działek w Łuszkowie.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że tylko jedna z działek nie posiada żadnej umowy,
pozostałe działki są w dzierżawie.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że chodzi o działki, które są objęte planem. W każdej
chwili na te działki może wejść inwestor, dlatego jego pytanie dotyczyło czy na te działki
dotychczasowi dzierżawcy mają podpisane umowy użyczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że te grunty są użytkowane i są na tych działkach
umowy, ale sprawdzi tą kwestię i ją wyjaśni.

Przewodnicząca Rady w imieniu Rady Młodych zaprosiła wszystkich na uroczość z okazji
VIII rocznicy śmierci Jana Pawła II w Kościele w Krzywiniu w dniu 2 kwietnia 2013 roku.

Sołtys wsi Jerka Jan Lemański zaprosił wszystkich Radnych, sołtysów, gości na sesji na mszę
św. w kaplicy w Rąbiniu w dniu 3 maja 2013 roku.

Sołtys wsi Lubiń Barbara Antkowiak zaprosiła wszystkich na spotkanie z piosenką biesiadną
w Lubiniu w dniu 20 kwietnia 2013 roku do Świetlicy Wiejskiej w Lubiniu.

Przewodnicząca Rady odczytała list, który wpłynął do Rady Miejskiej Krzywinia i
przedstawicieli władz samorządowych w Krzywiniu. List stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. 13
Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych. Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1940 zamknęła XXXVI Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.

Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz

