Protokół nr III/2014
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Zbęchach Pole
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 1705 III
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.
Radny Janusz Partyka- usprawiedliwiony,
Radny Paweł Wawrzyniak- 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,

Bogumiła Bąkowska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,
Renata Kołak

- Dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych,

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,

Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

Jolanta Bilska

- Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego,

Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Służb Technicznych

Jerzy Kryś

- Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia
III Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad i projekty uchwał.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są propozycje zmiany porządku obrad.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański złożył wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) włączyła do porządku
obrad w pkt. 5.6 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła porządek
obrad po zmianie, który przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji .
2. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 5 grudnia 2014 r.
3. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 zmiany uchwały Nr XVIII/177/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13 listopada 2004
r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
5.2 zmiany

Uchwały

Nr

LIII/291/2014

Rady

Miejskiej

Krzywinia

z

dnia

27 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Miastem Poznań w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego
zlokalizowanego w Poznaniu dla uczniów – członków Kościoła Zielonoświątkowego,
5.3 przyjęcia realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
5.4 ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku
budżetowego,
5.5 zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
5.6 zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Krzywiń.
6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie sesji.
Ad2.
Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 5 grudnia 2014 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem II Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia, Radni również mieli możliwość zapoznania się, dlatego wnosi o przyjęcie
protokołu bez konieczności odczytywania.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła protokół II
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 5.12.2014 r.

Ad. 3
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska przedstawiła informację o działalności w okresie
międzysesyjnym. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
i Gminy Krzywiń. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.
Ad. 5

Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska zwróciła się do Radnych Rady Miejskiej z
wnioskiem usprawniającym przebieg obrad sesji. Zawnioskowała, aby począwszy od
dzisiejszej sesji głosowanie projektów uchwał odbywało się bez ich odczytywania przed
głosowaniem, po omówieniu przez projektodawcę danej uchwały i po dyskusji nad projektem

danej uchwały. Wniosek swój Przewodnicząca uzasadniła tym, iż projekty uchwał są
publikowane na stronie Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, a ponadto Państwo Radni otrzymują
projekty uchwał wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji Rady. Oczywiście zasada ta
obowiązywała by tylko do projektów uchwał do których radni nie wnoszą poprawek.

Przewodnicząca zapytała, czy Państwo Radni zgłaszają sprzeciw ?

Rada Gminy przyjęła powyższy wniosek , nie zgłaszając żadnych sprzeciwów.

Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 zmiany uchwały Nr XVIII/177/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13 listopada
2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli,
Zastępca

Kierownika

Referatu

Oświatowo-Administracyjnego

Agnieszka

Szczerbal

przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Radny Leszek Majchrzak zapytał jakie koszty będzie generować ta uchwała dla budżetu Miasta
i Gminy Krzywiń.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że Gmina będzie dotowała każde dziecko w
kwocie około 525 zł, kwota całej dotacji jest ruchoma i zależy od budżetu przedszkola
samorządowego oraz od ilości dzieci, które uczęszczają do przedszkola, od stycznia jest
zapisanych 67 dzieci.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
III/12/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/177/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia
13 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.2 zmiany

Uchwały

Nr

LIII/291/2014

Rady

Miejskiej

Krzywinia

z

dnia

27 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Miastem

Poznań

w

sprawie

zasad

prowadzenia

pozaszkolnego

punktu

katechetycznego zlokalizowanego w Poznaniu dla uczniów – członków Kościoła
Zielonoświątkowego,

Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego Jolanta Bilska przedstawiła uzasadnienie
do w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
III/13/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/177/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia
13 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.3 przyjęcia realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jerzy Kryś przedstawił
uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Radny Jerzy Nowak zapytał, ile wynosi fundusz na rok 2015 i czy są jeszcze jakieś środki na
otwarcie kolejnej świetlicy socjoterapeutycznej.
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiedział, że jest to kwota
187.000 zł. Pełnomocnik uważa, że otwarcie kolejnej świetlicy będzie generować duże koszty.
Radny Leszek Majchrzak powiedział, że w zakupie energii w porównaniu z ubiegłym rokiem
jest wzrost kwoty o około 5000 zł. Radny zapytał, czy to są koszty rzeczywiście ponoszone,
czy jest to planowane zwiększenie w tym zakresie.
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiedział, że będą to koszty
rzeczywiście ponoszone. Dotychczas większość kosztów energii pokrywane były z funduszu
sołeckiego, teraz będą one pokrywane z funduszu alkoholowego.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
III/14/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.4 ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku
budżetowego,
Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
III/15/2014 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2014 nie wygasają z
upływem roku budżetowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.5 zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
III/16/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
5.6 zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Krzywiń.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Mrug powiedział, że skoro damy możliwość wywożenia
odpadów raz na dwa tygodnie, to z pewnością firma skorzysta z tego i zmieni harmonogram.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, jest
zapis, że wywóz odpadów zmieszanych będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, obecnie
związek jest po przetargu i do końca 2016 roku wywóz będzie raz w tygodniu. Bez zgody
związku żadna zmiana w tym zakresie nie nastąpi.

Radna Teresa Klupś powiedziała, że wszystkie zaproponowane zmiany są na korzyść związku i
jej zdaniem będzie to przyczyna do wprowadzenia zapowiadanej podwyżki.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że mimo zapisu w uchwale dopuszczającego wywóz raz
na dwa tygodnie nie będzie zmiany w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, Gmina
Krzywiń jest w sektorze, w którym w przetargu wystartowała tylko jedna firma, nie było
konkurencyjności. Zdaniem Burmistrza wprowadzenie podwyżki nie jest jeszcze przesądzone.

Radna Teresa Klupś zapytała, czy jest wiadomo, ile rodzin nie podpisało umowy na odbiór
śmieci. Ponadto Radna uważa, że śmieci segregowane i nieposegregowane trafiają do jednego
samochodu co rodzi niepotrzebne koszy podwójnej segregacji.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że to co widzimy, nie musi oznaczać, że śmieci trafiają
do jednej instalacji. Zdaniem Burmistrza deklaracji nie złożyło jeszcze około 10%
mieszkańców, natomiast na bieżąco jest to kontrolowane przez Związek.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że rok temu Pan Karpiński Prezes Związku uważał, że te
stawki zmaleją, natomiast jest odwrotnie, stawki zgodnie z zapowiedziami pójdą w górę.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wyjaśnił, że Związek Międzygminny stawki wylicza w
oparciu o rzeczywiste ponoszone koszty. Na naszym sektorze do przetargu przystąpiła jedna
firma. Niestety brak konkurencyjności oznacza wyższe ceny.

Radna Teresa Klupś powiedziała, że w jej wcześniejszej wypowiedzi chodziło o śmieci z
kubłów, a nie z posegregowanych już worków.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych większością głosów (0 za, 4 przeciw, 9
wstrzymujących się) nie przyjęła projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W kwestii formalnej Przewodnicząca Rady

przypomniała, iż

uchwały zapadają zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu
jawnym , co oznacza konieczność większej liczby głosów oddanych za uchwałą niż przeciw
uchwale niezależnie od liczby głosów wstrzymujących się – art. 14 ustawy o samorządzie
gminnym.

Ad. 6
Wolne głosy i wnioski.

Sołtys wsi Cichowo Czesław Kaczmarek zwrócił uwagę na złe funkcjonowanie systemu
odbioru odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych w Cichowie.

Sołtys wsi Jerka Jan Lemański zwrócił uwagę na złą komunikację pomiędzy Urzędem Miasta
i Gminy Krzywiń, a firmą, która jest odpowiedzialna za naprawę lamp, linii energetycznych w
związku z problemem braku oświetlenia na terenie wsi Jerka. Ponadto sołtys zapytał czy od
nowego roku przychodnie lekarskie na terenie Gminy Krzywiń będą czynne.

Sołtys wsi Nowy Dwór Walenty Grzegorz poruszył kwestię odbioru zużytego sprzętu AGD
przez Związek Międzygminny. W Nowym Dworze po odbiorze takiego sprzętu pozostaje
nieład i odłamki plastiku.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że jeżeli będzie miała miejsce sytuacja taka jak
w Nowym Dworze, to prosi o niezwłoczną informację w tym zakresie i wówczas urząd wyjaśni
tą sytuację. Ponadto w kwestii zgłaszania np. braku oświetlenia części miejscowości należy to
zgłosić do Urzędu Gminy. Burmistrz przyznał, że osobiście monituje tą sprawę w Jerce,
natomiast nie ma wpływu na szybkość załatwienia problemu. W kwestii przychodni lekarskich
Burmistrz zaznaczył, że są to niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w związku z czym nie
ma wpływu na funkcjonowanie tych zakładów.

Radny Jerzy Nowak zapytał, czy będzie karetka w Krzywiniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że jest po rozmowie z dyrektorami szpitali
i karetka w Krzywiniu będzie stacjonowała od dnia 31 grudnia 2014 roku, dysponentem tej
karetki będzie Oddział Ratunkowy w Kościanie.

Przewodnicząca poinformowała, że kolejna sesja budżetowa odbędzie się w dniu 12 stycznia
2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu.

Ad. 7 Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska stwierdziła, że porządek
obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim za przybycie i o godz.1855 zamknęła III
Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Protokołował
Podinspektor
/-/Mateusz Nejranowski

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Motławska

