Protokół nr XLVII/2014
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 27 stycznia 2014 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Mościszkach
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1715 XLVII
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 Krzywiń

Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy

Aleksandra

Ślotała

-

Dyrektor

Miejsko-Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Krzywiniu
Tomasz Szymański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu

Anna Szułczuńska

- 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
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 XLVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad i
projekty uchwał. Natomiast w późniejszym czasie radni otrzymali pozostałe materiały

związane z problematyką posiedzenia. Nie było uwag, zatem Przewodnicząca Rady dodała,
że pomimo tych trudności wszyscy radni się z nimi zapoznali i zdążyli przygotować do
dzisiejszego posiedzenia.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus złożył wniosek o wycofanie z
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad ustalania opłat za korzystanie z
nieruchomości gminnych, w tym za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz
umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i reklam w
związku z pojawiającymi się wątpliwościami.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) wykreśliła z porządku obrad pkt. 7.4 projekt
uchwały w sprawie określania zasad ustalania opłat za korzystanie z nieruchomości
gminnych, w tym za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie
drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i reklam

W związku z brakiem innych wniosków Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad
po zmianie i przystąpiła do głosowania nad nim.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła porządek obrad po zmianie, który
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9.12.2013 r.
3. Przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.12.2013 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej Krzywinia za IV kwartał 2013 roku.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 Zmiany opisu granic okręgów wyborczych.
7.2 Zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Bielewie.
7.3 Nabycia nieruchomości położonej w Gierłachowie.
7.4 Przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego”

7.5 Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Żelazno”.
7.6 Zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020”.
7.7 Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
7.8 Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiana” na lata 2014-2020.
7.9 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” na lata 2014-2020.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie sesji

Ad. 2
Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9.12.2013 r.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XLV Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia i po przeanalizowaniu uwag radnych zaproponowała następujące zmiany w
protokole:

a) na str. 1 po stwierdzeniu prawomocności obrad dopisać :
Nieobecni:
- radny Jerzy Nowak,
- radny Paweł Prałat.

b) w pkt. Zakończenie Sesji dopisać wyraz „Rady”.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół XLV Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 9.12.2013 r.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.12.2013 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zapoznała się również z protokołem XLVI Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, w związku z czym Przewodnicząca Rady przeprowadziła
głosowanie.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół XLVI Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 30.12.2013 r.

Ad. 4
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. 5
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej Krzywinia za IV kwartał 2013 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej Krzywinia za IV kwartał 2013 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Jerzy Nowak zapytał o dotacje na prace konserwatorskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że dotacje otrzymały parafie: w Czerwonej
Wsi, w Krzywiniu, w Rąbiniu oraz Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że został złożony wniosek o rewitalizację Rynku w
Krzywiniu, natomiast Burmistrz obiecał na Zebraniu Wiejskim w Łuszkowie, że jak będzie
możliwość to zostanie złożony wniosek na II etap odnowi wsi Łuszkowo. Radny
poinformował, że tyko jedna kamienica na rynku w Krzywiniu będzie odnowiona z pieniędzy
na odnowę zabytków. Zdaniem radnego w związku z obchodami 777- lecia Miasta Krzywinia
należałoby złożyć wniosek w nowym rozdaniu unijnym na odnowienie rynku w Krzywiniu.

Zastępca Burmistrza powiedział, że wniosek na odnowę wsi Łuszkowo zostanie złożony na
początku roku 2014, ponadto wyjaśnił na jakich zasadach osoby fizyczne mogą ubiegać się o
dotację na remont kamienicy wpisanej do rejestru zabytków. Zdaniem Zastępcy Burmistrza
należy się starać o rewitalizację rynku zarówno poprzez środki zewnętrze jak i środki
pochodzące z budżetu gminy w ramach dotacji na zabytki.

Przewodnicząca Rady zadała pytanie w imieniu wiceprzewodniczącego Zbigniewa
Zielińskiego. Pytanie dotyczyło zasadności wymiany chodników na rynku w Krzywiniu w
kontekście budowy kanalizacji w Krzywiniu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu powiedział, że w projekcie budowy kanalizacji
sanitarnej nie ma przewidzianych wykopów po tej stronie rynku. Jedynie planuje się prace
koło apteki, ale płyty chodnikowe po zakończonej inwestycji zostaną ułożone.

Radny Roman Majorczyk zapytał ponownie o możliwość złożenia wniosku na rewitalizację
całego rynku w Krzywiniu.

Zastępca Burmistrza powiedział, że jest przygotowana już Strategia Rozwoju Gminy
Krzywiń, kolejnym etapem będzie zaopiniowanie tej Strategii przez Komisję Gospodarczą.
Zdaniem zastępcy Burmistrza należy poczekać na ogłoszenie konkursu, a następnie
przygotować odpowiednie dokumenty, żeby uniknąć wydawania pieniędzy na dokumenty,
które nie będą wymagane.

Radny Roman Majorczyk zapytał, czy to prawda, że Gmina Krzywiń nie dokonała żadnych
wpłat na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.

Zastępca Burmistrza powiedział, że uchwała o przystąpieniu do Stowarzyszenia Oświatowego
im.

Dezyderego Chłapowskiego nie określiła trybu dokonywania wpłat, ponadto

Stowarzyszenie Oświatowe przypomniało dopiero o składce w nowym roku budżetowym.
Zastępca Burmistrza powiedział, że jest w kontakcie telefonicznym z Prezesem
Stowarzyszenia, także wszystko zostanie wyjaśnione.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.

W związku z ukazanymi się artykułami pt.: „Burmistrz przeciwko własnej Gminie” oraz
„Burmistrz przeciwko własnej Gminie cz.II” przewodnicząca Rady złożyła zapytanie: Ile w
tych artykułach jest prawdy, a ile kłamstwa?

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 Zmiany opisu granic okręgów wyborczych.

Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że tytuł poprzedniej uchwały regulującej okręgi wyborcze
był inny, czy tytuł tej uchwały jest prawidłowy.

Zastępca Burmistrza powiedział że, tytuł projektu uchwały został skonsultowany z Radcą
Prawnym Urzędu. Ponadto projekt uchwały został skonsultowany z Krajowym Biurem
Wyborczym.

Radny Roman Majorczyk zapytał czy można wpisywać w uchwale takie zwyczajowe nazwy
jak np. przysiółek Szurkowo, Morgi w Łuszkowie.

Zastępca Burmistrza powiedział, że Gmina ma się tylko dostosować do nazw miejscowości,
które przedstawia Krajowe Biuro Wyborcze, które zasięga dane z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
XLVII/245/2014 w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

7.2 Zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Bielewie.

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

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak przedstawił pozytywną opinię Komisji
w sprawie w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy Zebranie Wiejskie w Bielewie podjęło uchwałę w tej
sprawie.

Sołtys wsi Bielewo powiedział, że Zebranie Wiejskie zdecydowało o sprzedaży nieruchomości
w Bielewie.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
XLVII/246/2014 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Bielewie.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.3 Nabycia nieruchomości położonej w Gierłachowie.

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

Przewodnicząca Rady zapytała, czy Pan Mecenas zapoznał się z tym projektem uchwały i
jaka jest opinia.

Zastępca Burmistrza powiedział, zgodnie z naszymi ustaleniami Radca Prawny zapoznał się
z tym projektem uchwały i opiniował go pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak powiedział, że opinia Komisji w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
XLVII/247/2014 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gierłachowie. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.4 Przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek
Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak powiedział, że opinia Komisji w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
XLVII/248/2014 w sprawie przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

7.5 Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Żelazno”.

Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak powiedział, że opinia Komisji w
sprawie w/w projektu uchwały jest pozytywna.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
XLVII/249/2014 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Żelazno”.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.6 Zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020”.
Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
XLVII/250/2014 w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.7 Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu Aleksandra Ślotała
przedstawiła uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie:
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiana” na lata 2014-2020,
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiana” na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Rady w imieniu wiceprzewodniczącego Zbigniewa Zielińskiego zadała
pytanie: „Pani Dyrektor, w zakresie podmiotowym i przedmiotowym programu jest takie
zdanie, że liczba dzieci i uczniów którym zostanie udzielona pomoc w w/w sposób nie może
przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy
w poprzedni miesiącu kalendarzowym. Radny Zieliński pyta co się dzieje, gdy te 20 %
zostanie przekroczone.”

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu Aleksandra Ślotała
powiedziała, że to są szczególne sytuacje, których ta pomoc jest udzielana, dlatego
przekroczenie tych 20% jest nierealne.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
XLVII/250/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 . Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

7.8 Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiana” na lata 2014-2020.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
XLVII/251/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiana” na lata 2014-2020. . Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

7.9 Podwyższenia

kryterium

dochodowego

uprawniającego

do

przyznawania

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” na
lata 2014-2020.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (za- 15) przyjęła uchwałę nr
XLVII/252/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” na lata
2014-2020. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia ogłosiła przerwę w obradach Rady Miejskiej
Krzywinia o godz. 1825.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia wznowiła obrady Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 1835.

Ad. 7
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radny Roman Majorczyk na sesji w dniu 30
grudnia 2013 roku skierował do Burmistrza Miasta i Gminy zapytanie. Przewodnicząca Rady
poprosiła o przedstawienie odpowiedzi na zapytanie na sesji.

Burmistrz przedstawił odpowiedź na zapytanie Radnego Romana Majorczyka. Odpowiedź na
zapytanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Roman Majorczyk podziękował za merytoryczne i rzeczowe przygotowanie
odpowiedzi. Radny powiedział, że w dniu 7 grudnia przedstawił bardzo uproszczoną
kalkulację na Komisji Rewizyjnej, z której wynika, że koszt ścieków przy pewnych
założeniach może wynosić 100 zł. Radny przytoczył artykuł z Kuriera Krzywińskiego, w
którym Burmistrz powiedział, że straszenie, że ścieki będą kosztować 100 zł jest czarną
magią. Zdaniem radnego jest to polemika, a nie informacja. Mieszkańcom mniej potrzeba
polemiki, a więcej informacji. Radny odnosząc się do odpowiedzi na zapytanie stwierdził, że
jednak płaci ten to kto zanieczyszcza, zatem użytkownicy. Radny podkreślił także wypowiedź
Burmistrza odnoszącą się do dopłat z budżetu gminy do ceny ścieków. Radny poprosił o
odniesienie się do kalkulacji, która została przedstawiona na Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że nie będzie komentował, ani przeliczał, ponieważ
nie jest specjalistą w tej dziedzinie.

Radny Roman Majorczyk przedstawił własną kalkulację ceny 1 metra sześciennego ścieków.
Radny wyliczył, że cena 1 metra sześciennego ścieków będzie wynosić 101 zł. Zdaniem
Radnego nie trzeba być ekonomistą, aby zrozumieć tę kalkulację. Radny powiedział również,
że Gmina na takim etapie i za takie pieniądze nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru.
Radny powiedział, że już na obecną chwilę dopłacamy 100.000 zł do ścieków.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że odbędzie się spotkanie z firmą i wówczas będzie
debata. Burmistrz przedstawił ceny za ścieki i dopłaty jakie są stosowane w Gminie Krzywiń i
w Gminie Śmigiel.

Radna Krystyna Motławska zapytała dlaczego Radny Majorczyk jak był przewodniczącym
Rady Miejskiej Krzywinia nie zainteresował się kanalizacją sanitarną w Krzywiniu, tylko
dopiero teraz. Zdaniem Radnej Rada w ubiegłym roku podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody
Burmistrzowi na przystąpienie do konkursu, z którego tytułu mamy pieniądze na doradztwo.
Na obecną chwilę nie wiadomo jaka zostanie podpisana umowa. Dzisiaj nie wiadomo jeszcze
nic. Zdaniem Radnej jest jeszcze za wcześnie, aby na te tematy debatować. Jeżeli będzie
realizowana inwestycja w taki sposób, to na pewno Gmina poniesie koszty w postaci dopłat
do ścieków. Czy byłaby możliwa dotacja, czy nie, jest to kwestia dyskusyjna. Radna
podkreśliła jeszcze raz, że jako Rada upoważniliśmy Burmistrza do takich działań.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że jest zaskoczony postawą radnej Motławskiej,
ponieważ zdaniem radnego zawsze Pani chciała wiedzieć jakie są koszty, a tu tak dziwna
niechęć do analizowania tego. Radny uważa, że to rolą radnego jest interesować się
dopytywać, abyśmy nie zabrnęli tak daleko z tym Partnerstwem, że nagle się okaże, że nie
mamy innego wyjścia. Na spotkaniu zorganizowanym z radnymi nie było czasu na zadawanie
pytań, radny się dziwi, że ze strony radnej nie było żadnego pytania. Radny powiedział, że
Łuszkowo ma kanalizację, a Krzywiń nie ma. Rolą radnych jest informowanie mieszkańców
o planowanych inwestycjach. Radny uważa, że skanalizowanie Krzywinia w porównaniu z
inwestycją w Gminie Śmigiel jest bardzo drogie. Radny zastanawia się o ile droższe będą
ścieki w Krzywiniu, jeżeli nie zostaną pozyskane zewnętrzne pieniądze. Radny podał
przykład budowy szpitala w Poznaniu w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, gdzie
kosztorys wynosi 300 mln, a całość kosztów, jakie poniesie samorząd to 900 mln. Radny
podkreślił, że Partnerstwo Publiczno-Prywatne nie jest dla biednych. Radny uważa, że Gminę
Krzywiń nie stać na realizowanie inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Zdaniem Radnego można złożyć skutecznie wniosek o dofinansowanie kanalizacji sanitarnej,
czego przykładem jest Łuszkowo i Jerka. Radny powiedział, że nadszedł najwyższy czas, aby
radni zaczęli się interesować sprawą kanalizacji sanitarnej.

Radny Bolesław Ratajczak zapytał w jaki sposób i kiedy zostanie przeprowadzona debata
opinii publicznej odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej. Zdaniem radnego to nie było
spotkanie z firmą w Urzędzie, ale szkolenie.

Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że o debatę radny Ratajczak już pytał na poprzedniej
sesji. Forma i termin debaty zostanie uzgodniona z Prezydium Rady.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że ostatnie zebranie jakie miało miejsce w grudniu z
mieszkańcami było poświęcone w głównej mierze realizacji tematu kanalizacji w Krzywiniu,
na którym udzielałam wszelkich wyjaśnień, w związku z czym Radna nie czuje się oderwana
od mieszkańców, wszystkie informacje są przekazywane tam, gdzie potrzeba. Radna prosi,
aby jej nie zarzucać, ponieważ wie co należy do jej obowiązków wobec wyborców.

Przewodnicząca Rady zakończyła debatę nad tym trudnym i złożonym tematem, oraz dodała,
że będzie jeszcze okazja do zadawania pytań. Ponadto przewodnicząca zapytała, czy
Burmistrz udzieli odpowiedzi na zapytanie, które przewodnicząca Rady wcześniej skierowała.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że udzieli odpowiedzi w terminie
późniejszym. Burmistrz dodał, że te artykuły nie były podpisane, dlatego nie warto nimi się
zajmować.

Przewodnicząca Rady uważa, że warto tymi artykułami się zainteresować, chociażby w
kontekście wydawania opinii środowiskowych.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że opinie środowiskowe były wydawane już za jego
poprzednika. Ponadto Burmistrz przedstawił wydane opinie środowiskowe w kontekście
budowy wiatraków w Krzywiniu.

Ad. 8
Wolne głosy i wnioski

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
a) Informacja Starostwa w Kościanie o udzielonych w 2013 roku dotacjach na prace
konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach na terenie
Gminy Krzywiń.
b) Uchwała Kolegium Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która umarza postępowanie w
sprawie stwierdzenia nieważności

uchwały XLIV/236/2013

Rady Miejskiej

Krzywinia z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały

XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie
uchwalenie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.
c) Zaproszenie od Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń dla Radnych Rady Miejskiej
Krzywinia na spotkanie szkoleniowe z zakresu planowanego Partnerstwa PublicznoPrywatnego, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2013 roku o godz. 11.00 w Salce
Narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.
Przewodnicząca Rady poinformowała również, że na ostatniej sesji radni otrzymali pismo z
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania przy Zespole
Szkół w Krzywiniu. Natomiast w korespondencji na dzisiejszą sesję otrzymali radni
odpowiedź przygotowaną przez radcę prawnego Urzędu. Przewodnicząca zapytała, czy w
takiej formie może być wysłana odpowiedź. Uwag nie było, wobec czego radni zaakceptowali
proponowaną odpowiedź.

Przewodnicząca Rady zapytała Radnych, czy zastanowili się nad wypowiedzią Pana
Buksalewicza dotyczącą wydawania Kuriera Krzywińskiego na ostatniej sesji i co można w
tej sprawie zrobić.

Radny Bolesław Ratajczak zapytał jak to wygląda w innych gminach, czy są podjęte jakieś
stosowne uchwały.

Zastępca Burmistrza powiedział, że trudno powiedzieć jak jest w innych gminach, natomiast
w kontekście Kuriera Krzywińskiego zastępca Burmistrza uważa, że jest on kształtowany
przez organ wykonawczy, czyli przez Burmistrza Miasta i Gminy. Gazeta cały czas ewaluuje,
zmienia się, czasami jest to też kwestia gustu. Można mówić o czarnej magii, dobrych
wróżkach, kwestia własnej interpretacji, kształtu. Zastępca Burmistrza powiedział, że ma przy
sobie kilka numerów Wieści Krzywińskich, gdzie też znajdują się w głównej mierze
wypowiedzi Burmistrza. Pismo jest zarejestrowane w Sądzie, także wszystko odbywa się
zgodnie z prawem.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że dobrze jest wytykać błędy, krytykować, mówić
co jest złe, a co dobre, ale spróbujcie sami coś stworzyć, napisać. Radna zapytała kto z
radnych napisał jakiś projekt uchwały, pisma. Nie krytykujmy, tylko róbmy dobrą robotę,
wówczas nie będziemy narzekali na organ wykonawczy, bo będziemy mieli swój wkład do
Kuriera.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że popiera radną Motławską i uważa, że zasadne jest
stworzenie Rady Programowej, która zajmowałaby się kształtem Gazety Samorządowej. To
Rada powinna decydować jakie artykuły znajdą się w Kurierze Krzywińskim, w tym celu
powinna zostać podjęta uchwała. Radny podkreślił, że Kurier Krzywiński wydawany jest
przez Gminę, natomiast Wieści Krzywińskie nie były wydawane przez Urząd Miasta i Gminy
w Krzywiniu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na następną sesję zostanie przygotowany stosowny
wniosek w tej sprawie.

Radny Bolesław Ratajczak powiedział, że w innych Gminach jest podjęta uchwała w sprawie
wydawania Gazety. Ponadto radny zapytał ile gospodarstw domowych nie ma złożonych
deklaracji śmieciowych i jakie konsekwencje poniosą.
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Międzygminnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego i wówczas będą udzielane
odpowiedzi.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że posiada prezentację multimedialną za I kwartał
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez Międzygminny
Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Tam była informacja, że wówczas około 85% osób
ma złożone deklaracje.

Sołtys wsi Zbęchy powiedział, że jest artykuł w portalu internetowym, że karetka powróci do
Kościana, czy Rada Miejska Krzywinia albo Gmina mogłaby ten artykuł poprzeć.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że sołtysowi chodzi chyba o wieczorynkę, na którą
organizowany jest przetarg, wygra najlepszy oferent, Gmina nie ma na to żadnego wpływu.

Sołtys wsi Jan Lemański zapytał co ma na celu pismo od Stowarzyszenia Oliwskie
Słoneczko, które otrzymali przed sesją. Ponadto Sołtys zapytał, czy w tym roku będzie jakaś
inwestycja drogowa w Jerce.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że to się okaże w trakcie roku.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że do pisma, wrócimy na kolejnej sesji, ponieważ nie
wszyscy zdążyli zapoznać się z tym pismem.

Sołtys wsi Lubiń zaprosiła wszystkich na koncert walentynowy w Lubiniu, który organizuje
Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko w dniu 14 lutego 2014 roku.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło także do Biura Rady sprawozdanie ze
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok
2013. Sprawozdanie to zostanie omówione w odrębnym punkcie na kolejnej sesji.
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o pozostanie na chwilę po sesji.

Ad. 9
Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1945 zamknęła XLVII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.
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