Protokół nr LII/2014
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 22 września 2014 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Bielewie
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1705 LII
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 14
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
- Radna Krystyna Motławska- usprawiedliwiona

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy,

Bartosz Kobus

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy,

Bogumiła Bąkowska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Dorota Słowińska

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce,

Anna Szułczyńska

- Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu,

Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu,

Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

Jolanta Bilska

- Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego,

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia LII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad, część
projektów uchwał i materiałów związanych z problematyką posiedzenia. W dniu 15 września
br., Radni otrzymali projekt uchwały dotyczącej przyznania w 2014 roku dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru

zabytków. Ponadto w dniu obrad Radnym doręczono projekt uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości w Rogaczewie Wielkim. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady
złożyła wniosek o wprowadzenie ww. projektów uchwały do porządku obrad w punktach 7.4
i 7.5 oraz poddała je pod głosowanie. Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła
oba wnioski do porządku obrad, który po zmianie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu LI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.06.2014 r.
3. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w tym z
wykonania uchwał za II kwartał 2014 roku.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Omówienie przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 Zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu,
7.2 Przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń,
7.3 Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,
7.4 Przyznania w 2014 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
7.5 Nabycia nieruchomości w Rogaczewie Wielkim.
8 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9

Wolne głosy i wnioski.

10 Zamknięcie sesji.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła porządek obrad wraz z poprawkami.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu LI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.06.2014 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem LI Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła protokół LI Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 23.06.2014 r. Ponadto radni nie wnieśli żadnych uwag.
Ad. 3
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Joanna Ziętkiewicz przedstawiła informację z działalności w okresie
międzysesyjnym. Radni nie zgłosili uwag i pytań do złożonej informacji.
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w tym
z wykonania uchwał za II kwartał 2014 roku..
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
w tym z wykonania uchwał za II kwartał 2014 roku..
Radni nie zgłosili uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań radnych.
Ad. 6
Omówienie przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku.
Realizację budżetu za I półrocze 2014 roku omówiła Skarbnik Gminy Krzywiń Honorata
Krupka. Do przedłożonej informacji Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1 Zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.
Uzasadnienie do uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Przestrzennej Maciej Gubański.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak stwierdził, że opinia Komisji
Gospodarczej w sprawie ww. projektu uchwały jest pozytywna.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
LII/284/2014 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.2 Przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.
Wnioski o przyznanie Nagród Twórczych Gminy Krzywiń zaprezentowała Przewodnicząca
Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz, a następnie odczytała treść projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych większością głosów (13 za, 1 głos
wstrzymującym) przyjęła uchwałę nr LII/285/2014 w sprawie przyznania Nagród Twórczych
Gminy Krzywiń.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.3 Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do ww.
projektu uchwały, do którego nie zgłoszono pytań.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
LII/286/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.4 Przyznania w 2014 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do ww.
projektu uchwały, do którego nie zgłoszono uwag.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
LII/287/2014 w sprawie przyznania w 2014 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.5 Nabycia nieruchomości w Rogaczewie Wielkim.
Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń Jacek Nowak.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak stwierdził, że opinia Komisji
Gospodarczej w sprawie ww. projektu jest pozytywna.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
LII/288/2014 w sprawie nabycia nieruchomości w Rogaczewie Wielkim.
Ad. 8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań radnych w punkcie 5 porządku obrad spowodował, że punkt ten
stał się bezprzedmiotowy.

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia odczytała pismo dotyczące kontroli, która
planowana jest w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że radny Zbigniew Zieliński zajął pierwsze miejsce
w powiecie kościańskim, a także piąte miejsce w województwie wielkopolskim w plebiscycie
portalu kościan.naszemiasto.pl - ,,Super Sołtys’’.

Burmistrz Jacek Nowak zaprosił wszystkich na uroczystość z okazji 220 rocznicy podpisania
aktu przystąpienia Wielkopolski do Insurekcji Kościuszkowskiej, która odbędzie się w
Rąbiniu w dniu 28 września 2014 roku.

Ad. 10
Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek
obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim za przybycie, Paniom za obsługę,
Sołtysowi Bielewa za udostępnienie sali i o godz. 1825 zamknęła LII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.

Protokołował
Podinspektor
/-/Arkadiusz Kaczmarek

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz

