Protokół nr LI/2014
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 23 czerwca 2014 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1715 LI
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 15
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy,

Bartosz Kobus

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy,

Andrzej Skibiński

- Radca Prawny,

Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogumiła Bąkowska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Renata Kołak

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu,

Dorota Słowińska

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce,

Anna Szułczyńska

- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu,

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 w Krzywiniu,

Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Służb Technicznych,

Jolanta Bilska

- Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego,

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia LI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad, projekty
uchwał i część materiałów związanych z problematyką posiedzenia. W późniejszym czasie
zostały Radnym dostarczone pozostałe materiały, które były w Biurze Rady. W tych
materiałach Radni otrzymali pismo Komisji Rewizyjnej skierowane do Rady Miejskiej
Krzywinia informujące o podjętych działaniach Komisji w sprawie postępowania
wyjaśniającego w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Pismo
to jednak nie zawiera końcowych, jasno sprecyzowanych wniosków, dlatego przygotowany
projekt uchwały jest tak skonstruowany, aby po omówieniu sprawy w pkt. 6 i w zależności od
stanowiska, jaki zajmie wysoka rada, będzie można uzgodnić treść uchwały poprzez
wykreślenie zbędnych wyrażeń. Pani Przewodnicząca dodała również, że skarga na
działalność Burmistrza wpłynęła, a jej rozpatrzenie jest obowiązkiem Rady, stąd bez dalszej
zbędnej zwłoki ta skarga powinna być dzisiaj rozpatrzona. W związku z tym Przewodnicząca
Rady złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 8.9 projektu uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) wprowadziła w pkt. 8.9 projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła porządek obrad po zmianie, który
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu L Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26.05.2014 r.
3. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Omówienie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2013:
7.1 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za rok
2013.
7.2 przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2013.
7.3 przedstawienie informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń według stanu na
dzień 31 grudzień 2013 r.
7.4 przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za
rok 2013.

7.5 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za rok 2013.
7.6 przedstawienie opinii Komisji Stałych.
7.7 przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
7.8 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej.
7.9 debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym.
8 Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2013 rok.
8.2 Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania
budżetu za 2013 rok.
8.3 Ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Gminnym Przedszkolu Samorządowym
w Krzywiniu.
8.4 Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz zasad naliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
8.5 Nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Krzywiń,
8.6 Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014-2020,
8.7 Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,
8.8 Zmiany uchwały nr XLVI/238/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014-2017.
8.9 Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10 Wolne głosy i wnioski.
11 Zamknięcie sesji.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu L Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26.05.2014 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem L Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia oraz z uwagą Radnej Krystyny Motławskiej, która dotyczyła dopisania pełnej
nazwy Związku przy wypowiedzi Radnego Jerzego Nowaka, czyli Komunalny Związek
Gmin Regionu Leszczyńskiego. Uwaga ta została przyjęta i naniesiona do protokołu.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół L Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 26.05.2014 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 międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań radnych.
Ad. 6
Omówienie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia powiedziała, że uchwałą nr XLIX/267/2014 z
dnia 28 kwietnia 2014 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Krzywinia została
upoważniona do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Przewodnicząca powiedziała, że pisma
skierowane w tej sprawie do Radnych zostały przekazane, Radni mieli już okazję zapoznać
się z tymi pismami. Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie informacji, jakie
Komisja uzyskała podczas podjętych przez nią działań oraz o przedstawienie końcowych
wniosków.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał pismo, które zawiera informację o podjętych
działaniach przez Komisję w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywiń. Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że Komisja Rewizyjna w sposób wystarczający
przedstawiła sprawozdanie z przebiegu prac nad wyjaśnieniem skargi na działalność
Burmistrza. Radna powiedziała, że z pisma Komisji nie można wywnioskować
jednoznacznie, czy skarga jest zasadna, czy nie zasadna. Radna Krystyna Motławska
analizując wszystkie zarzuty w skardze uważa, że skarga w całości jest niezasadna.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że analizując skargę na działalność Burmistrza Miasta i
Gminy Krzywiń zaniedbania Burmistrza upatrywałby w braku informacji dla wnioskodawcy
w zakresie postępowania w sprawie wycinki drzew. Zdaniem Radnego wnioskodawca po
miesiącu powinien mieć odpowiedź w sprawie złożonego wniosku. Ponadto Radny uważa, że
Komisja Rewizyjna miała wątpliwości czy Burmistrz może stosować umorzenie podatku w
zamian za wykonaną usługę, w związku z tym został złożony wniosek do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Zdaniem Radnego Burmistrz umorzył ten podatek bez podstawy prawnej.
Radny uważa, że podejmowanie dzisiaj uchwały jest przedwczesne, ponieważ pewne
wątpliwości zostaną. Radny złożył wniosek, aby w części skargi uznać ją za zasadną.

Radny Jerzy Nowak powiedział, że każdy z Radnych otrzymał odpowiedź na skargę, można
to różnie interpretować, ale każdy jakoś się określi.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że rozumie, że Burmistrz nie poinformował, ale
skarżący sam też nie dopytywał na jakim etapie jest jego sprawa. Zdaniem Radnej w każdym
temacie, który rozpatrujemy na Radzie oczekujemy wniosków poszczególnych Komisji.
Radna Krystyna Motławska zapytała jak jest opinia Komisji Rewizyjnej w tym temacie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że to Rada ostatecznie musi podjąć tę
decyzję, ale z pism, które Komisja zgromadziła wynika, że w części skarga jest zasadna,
natomiast w pozostałej części niezasadna.

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z Radnych chciałby sformułować wniosek końcowy.

Radna Krystyna Motławska złożyła wniosek o uznanie skargi na działalność Burmistrza
Miasta i Gminy za niezasadną.

Radny Roman Majorczyk złożył wniosek o uznanie skargi za zasadną w pkt.1 i 3.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w/w wnioski zostaną przegłosowane przed samym
podjęciem uchwały.

Ad. 7
Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2013:
7.1 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za rok
2013.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że dochody za rok 2013 wykonano w 101 %,
natomiast wydatki w 96 %. Burmistrz przyznał, że budżet roku 2013 był kolejnym budżetem,
w którym gmina nie zaciągała kredytów, były w nim inwestycje, w ciągu roku dochodziły
kolejne zadania. Burmistrz poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2013.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i
Gminy Krzywiń za rok 2013. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za
rok 2013 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.2 przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2013.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy
Krzywiń za rok 2013. Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2013 stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
7.3 przedstawienie informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń według stanu na
dzień 31 grudzień 2013 r.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła przedstawienie informację o stanie mienia
Miasta i Gminy Krzywiń według stanu na dzień 31 grudzień 2013 r. Informacja o stanie
mienia Miasta i Gminy Krzywiń według stanu na dzień 31 grudzień 2013 r. stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

7.4 przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za
rok 2013.
Bogumiła Bąkowska Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przedstawiła
sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za rok 2013.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za rok 2013 stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
7.5

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z

wykonania budżetu za rok 2013.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.6 przedstawienie opinii Komisji Stałych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja na posiedzeniach w dniach 20
maja i 2 czerwca 2014 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2013.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych powiedziała, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 28 maja 2014 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 21
maja 2014 roku pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z wykonania Budżetu za 2013 rok.
7.7 przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek w sprawie absolutorium. Wniosek
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.8 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady przedstawiła Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej. Opinia RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.9 debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym.’
Przewodnicząca Rady otworzyła debatę nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i
sprawozdaniem finansowym.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w uzasadnieniu do wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium został pominięty druk sprawozdania o nazwie „zestawienie zmian
w funduszu jednostki”. To sprawozdanie wykazuje zwiększenie funduszu jednostki o kwotę
1 179 227. 96 zł. Jest to czwarty element sprawozdania finansowego. We wniosku został
wpisany jeden z wierszy zestawienia zmian w funduszu jednostki. Zdaniem Radnej
skonsolidowany bilans nie jest obowiązkowym sprawozdaniem, jest to dodatkowy druk.
Radna zapytała, czy Komisja zajmowała się zestawieniem zmian w funduszu jednostki.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja zajmowała się tym, natomiast
Regionalna Izba Obrachunkowa nie zwróciła uwagi w tej sprawie.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że budżet został przez Radę zmieniany 8 razy,
natomiast zarządzeń Burmistrza dotyczących budżetu było 41. Na sesji w dniu 29 kwietnia
2013 roku zostały wprowadzone wolne środki z 2012 roku w wysokości 2 400 000 zł, w tym
roku jest to 1 500 000 zł, czyli spadło. Wtedy też Rada musiała zrezygnować ze starania się o
dofinansowanie z budowy kanalizacji sanitarnej i zmniejszyła wtedy dochody o 4 200 000 zł.
Wtedy również zrezygnowano z planowanych kredytów na kwotę ponad 3 000 000 zł. Tym
samym było już wiadomo, że nie będzie dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej w
Krzywiniu. Na sesji w dniu 23 września 2013 roku była pozycja w dziale ROLNICTWO 010
wydania 10 000 zł na wykonanie dokumentacji zmniejszenia aglomeracji. Takie zmniejszenie
aglomeracji jest potrzebne, aby uniknąć kar za odprowadzane ścieki. Radny zapytał, dlaczego
ten wydatek nie został poczyniony.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że nie została podpisana umowa, w związku
z czym te pieniądze zasiliły wolne środki.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że ograniczenie aglomeracji przeciągnęło się
w czasie, ponieważ konieczne jest skorelowanie inwestycji planowanej w ramach Partnerstwa
Publiczno Prywatnego z zamiarem zmniejszenia aglomeracji. Aglomeracja obejmie
Łuszkowo, Jerkę i Krzywiń. Na podstawie informacji z firmy doradczych zostanie
przygotowany projekt zmniejszenia aglomeracji.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że Burmistrz niedawno mówił, że trzeba robić to jak
najszybciej, a teraz się okazuje, że wcale tak nie jest.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że kary będą naliczane, natomiast czas na zmianę
aglomeracji jeszcze jest.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, że zestawiając poszczególne dane z druków
sprawozdań można powiedzieć, że sytuacja finansowa naszej gminy poprawia się z roku na
rok, jest to uwidocznione we wzrostach wskaźników w poszczególnych sprawozdaniach.
Radna poprosiła aby nie wracać już do tematu kanalizacji, ponieważ ten temat mógł być
załatwiany przynajmniej z 15 lat temu. To już staje się męczące, stało się już, że Krzywiń jest
zaniedbany, ale z dnia na dzień środków pozyskać się nie da.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że w swojej wypowiedzi nie mówił o kanalizacji
sanitarnej, tylko o budżecie, w którym zostało to zapisane, a nie zostało zrealizowane. Radny
powiedział, że różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pokazuje, że ta
gmina ma coraz mniej pieniędzy, Oświata kosztuje coraz więcej, struktura finansowa gminy
jest coraz gorsza. Radny uważa, że pieniędzy wolnych na inwestycje będzie coraz mniej.
Radny powiedział, że nie wierzy, żeby Radna Motławska nie zauważała takich tendencji w
budżecie.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, że głos w dyskusji przekaże do protokołu z
dzisiejszej sesji.
W związku z wyczerpaniem głosów w debacie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i
sprawozdaniem
sprawozdaniami.
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Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach LI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 1910
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady LI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1920
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2013 rok.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
LI/275/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

8.2 Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok.
Przewodnicząca Rady jeszcze raz stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
LI/276/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z
tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady w imieniu Rady Miejskiej Krzywinia złożyła gratulacje z tytułu
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

Burmistrz Miasta i Gminy podziękował za jednogłośne udzielenie absolutorium Burmistrz
powiedział, że jest

to historyczna chwila, ponieważ to głosowanie było jednomyślne.

Burmistrz Miasta i Gminy podziękował za prace Radnym, Pani Skarbnik, pracownikom
Urzędu.

8.3 Ustalenia

opłat

za

świadczenia

udzielane

w

Gminnym

Przedszkolu

Samorządowym w Krzywiniu.
Zastępca Kierownika Referatu Oświatowo-Administracyjnego
przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Agnieszka

Szczerbal

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Teresa Klupś powiedziała, że
opinia Komisji w sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
LI/277/2014 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Gminnym Przedszkolu
Samorządowym w Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.4 Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz zasad naliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
Zastępca Kierownika Referatu Oświatowo-Administracyjnego
przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Agnieszka

Szczerbal

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Teresa Klupś powiedziała, że
opinia Komisji w sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
LI/278/2014 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz zasad naliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
8.5 Nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Krzywiń,
Przewodnicząca Rady powiedziała, że do Rady Miejskiej Krzywinia wpłynął wniosek
Zarządu Towarzystwa przyjaźni Polsko-Francuskiej oddział w Krzywiniu o nadanie tytułu
honorowego obywatelstwa Gminy Krzywiń Panu Jacques Picard. Komisje stałe Rady
Miejskiej Krzywinia pozytywnie zaopiniowały ten wniosek.

Wiceprezes Towarzystwa przyjaźni Polsko-Francuskiej Jan Pawłowski przedstawił sylwetkę
kandydata do tytułu honorowego obywatela Miasta i Gminy w Krzywiniu Pana Jacques
Picarda.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych większością głosów (za- 14, wstrzymujący
się-1) przyjęła uchwałę nr LI/279/2014 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta
i Gminy Krzywiń. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.6 Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014-2020,
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie do
w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
LI/280/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014-2020.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.7 Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
Radny Roman Majorczyk zapytał czego dotyczy zwiększenie kwoty na zakup usług
pozostałych.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że ma to związek z utrzymaniem terenów
zielonych, których powstaje coraz więcej.
Radny Andrzej Gubański powiedział, że na 2014 rok wpłynęły dwa wnioski na modernizacje
dachów na świetlicach wiejskich, w Mościszkach będzie ten dach remontowany, natomiast z
tego co obiecał zastępca Burmistrza miał być zrobiony także dach na świetlicy Wiejskiej w
Łagowie.
Przewodnicząca Rady zapytała czy zwiększenie środków o 60.000 zł na zadaniu przebudowa
przepustu na cieku wodnym naturalnym - Struga Łagowska wynika ze zwiększania zakresu
robót, czy jest związane ze złym planowaniem.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że wstępny koszt został oszacowany na kwotę 70.000
zł, dopiero na podstawie kosztorysu inwestorskiego stwierdzono, że będzie to kwota około
130.000 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jest to przepust na drodze Jerka ul. Polna, ten
przepust wymaga remontu, ponieważ grozi zawaleniu. Projekt został wykonany, koszt jest
faktycznie duży, ale wydaje mi się, że po przetargu ta kwota będzie mniejsza. Burmistrz
powiedział, że kosztorys naprawy dachu w Łagowie przekracza 100.000 zł., a takich
pieniędzy nie ma w budżecie Gminy Krzywiń.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
LI/281/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
8.8 Zmiany uchwały nr XLVI/238/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014-2017.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
Radna Krystyna Motławska powiedziała, że w nagłówku uchwały jest wpisana data 30
grudzień 2013 rok.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że zamiast tej daty należy wpisać 23 czerwca
2014 r.
Radny Roman Majorczyk powiedział, że Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje
żadnych inwestycji. Radny powiedział, że co roku na oświatę będziemy przeznaczać coraz
więcej. Zdaniem Radnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są uwzględnione dopłaty
do funkcjonowania kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu, jeżeli zostanie wybudowana.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
LI/282/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/238/2013 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014-2017. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.9 Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że w pkt. 6 porządku obrad Radni zgłosili dwa wnioski.
Radna Krystyna Motławska zgłosiła, aby w treści uchwały wpisać, że skarga jest bezzasadna,
natomiast Radny Roman Majorczyk, że skarga jest zasadna w pkt. 1 i 3.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wnioskiem Radnej Krystyny Motławskiej,
tzn. „ w treści chwały wpisać, że skarga jest bezzasadna”
Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za-11, przeciw- 3, wstrzymało się- 1) poparła
wniosek Radnej Krystyny Motławskiej.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z tym, że większość radnych poparła
wniosek Radnej Krystyny Motławskiej głosowanie nad drugim wnioskiem jest bezzasadne.
Tym samym Przewodnicząca Rady poprosiła o wpisanie w projekcie uchwały, że skarga jest
bezzasadna.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych większością głosów (za-11, przeciw-2,
wstrzymało się- 2) przyjęła uchwałę nr LI/283/2014 w sprawie rozpatrzenie skargi na
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo od Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków,
Kierownika Delegatury w Lesznie Pani Małgorzaty Mikołajczak w sprawie zgłoszenia
drzewa kasztan biały Benedykt w Lubiniu do konkursu organizowanym przez Organizację
Klub Gaja do tytułu drzewa roku 2014,

Ponadto w materiałach na dzisiejszą sesję Radni otrzymali propozycję odpowiedzi na pismo,
którym zajmowała się Komisja Gospodarcza. Odpowiedź ta została przygotowana przez

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej w uzgodnieniu z Radcą Prawnym Urzędu.
Przewodnicząca Rady zapytała czy Radni akceptują taką odpowiedź na to pismo.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że sama treść pisma jest zrozumiała i jasna,
natomiast jest kilka błędów literowych, które po sesji przekaże do Biura Rady.

Sołtys wsi Kopaszewo Piotr Tycner powiedział, że kilkunastu sołtysów otrzymało komunikat
o racjonowaniu wody, sołtys zapytał co jest przyczyną tego stanu rzeczy, czy firma, która
obsługuje ten wodociąg inwestuje w tą infrastrukturę.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że nastąpiła awaria, obniżyło się lustro wody
w studni i to było bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy. Zareagowaliśmy bardzo szybko
i wszystko wróciło już do normy. Bierzmy także pod uwagę wykopanie dodatkowej studni w
Rogaczewie.

Rady Bolesław Ratajczak poprosił o wyczyszczenie studzienek na drodze gminnej w
miejscowości Kopaszewo.

Ad. 11
Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek
obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim za przybycie, Paniom za obsługę,
Przewodniczącemu Komitetowi Osiedlowemu za udostępnienie sali i o godz. 2035 zamknęła
LI Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.
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