Protokół nr XLVIII/2014
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 31 marca 2014 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz otworzyła o godz. 1015
XLVIII 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.

Nieobecni:
Radny Andrzej Kaczmarek- usprawiedliwiony,
Radna Teresa Klupś- usprawiedliwiona,

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,

Marian Poślednik

- Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska,

Tomasz Toporek

- Zastępca Komendanta Policji w Kościanie,

Aleksandra

Ślotała

-

Dyrektor

Miejsko-Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Krzywiniu,
Renata Kołak

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,,

Bogumiła Bakowska

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,

Czesław Janikowski

- Wicedyrektor Zespołu Szkół w Jerce,

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 uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno długoletniego sołtysa
wsi Łuszkowa Mieczysława Górnego.

Przewodnicząca poinformowała, że z dniem 28 lutego 2014 roku rezygnację z pełnienia
funkcji sołtysa wsi Bieżyń złożył Andrzej Klinowski. Przewodnicząca Rady powiedziała, że
w związku z brakiem możliwości przybycia na sesję Pana Andrzeja Klinowskiego zasłużone
podziękowania zostaną przekazane w umówionym terminie. Jednocześnie Przewodnicząca
Rady złożyła gratulacje nowo wybranemu sołtysowi wsi Bieżyń Pani Agacie Sikora.

Sołtys wsi Jerka Jan Lemański w imieniu wszystkich sołtysów Gminy Krzywiń złożył Pani
Agacie Sikora życzenia i gratulacje z okazji wyboru na sołtysa wsi Bieżyń.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu
posiedzenia XLVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali porządek obrad
i projekty uchwał. Natomiast w późniejszym czasie radni otrzymali projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo”, wraz z wnioskiem o
włączenie tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) włączyła do porządku obrad w punkcie 14.4
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo”.

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

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) przyjęła porządek obrad po zmianie, który
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27.01.2014 r.
3. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
5. Informacja z

działalności

Stowarzyszenia

Lokalna Grupa

Działania Gościnna

Wielkopolska.
6. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Krzywiniu za rok 2013.
7. Omówienie

sprawozdania

z

wysokości

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego za 2013 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
9.

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za rok 2013.

10. Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarczej na rok 2014.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za rok 2013.
12. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2014.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
2) Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Jurkowo”.
3) Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Świniec”.
4) Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo”.
5) Wydawania gazety samorządowej przez gminę Krzywiń.
6) Zasad gospodarowania mieniem gminnym w zakresie dzierżawy i innego korzystania
z nieruchomości gminnych.
7) Nabycia nieruchomości położonej w Krzywiniu.
8) Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie
utworzenia Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.
9) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2014 roku.
10) Uchylenia Uchwały Nr XVLII/251/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 stycznia
2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
11) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
12) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzywiń środków
stanowiących fundusz sołecki.

13) Przyznania w 2014 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
14) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
15) Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad zapytała, czy Radni
mają jakieś pytania do zastępcy Komendanta Policji w Kościanie młodszego inspektora
Tomasza Toporka w związku z projektem uchwały w spawie nabycia nieruchomości
w Krzywiniu.

Zastępca Komendanta Policji w Kościanie Tomasz Toporek wyjaśnił sytuację prawną
Posterunku w Policji w Krzywiniu. Jego zdaniem w celu prawidłowego funkcjonowania
Policji w Krzywiniu konieczne jest wyzbycie się części działki, która w obecnej chwili należy
do Posterunku Policji w Krzywiniu.

Ad2.
Przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27.01.2014 r.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XLVII Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia, z uwagami Radnej Krystyny Motławskiej i zdecydowała, że uwaga
dotycząca wypowiedzi sołtysa wsi Zbęchy Pole pozostaje bez zmian, zapis umieszczony w
protokole jest zgodny z zapisem na taśmie.

Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) przyjęła protokół XLVII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 27.01.2014 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 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Informacja z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna
Wielkopolska.

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska Marian Poślednik
przedstawił informację o działalności Stowarzyszenia. Informacja ta stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 6
Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Krzywiniu za rok 2013.
Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu Sławomir Krzysztofik przedstawił informację o
działalności Posterunku Policji w Krzywiniu w roku 2013.

Ad. 7
Omówienie

sprawozdania

z

wysokości

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego za 2013 rok.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2013 rok.

Ad. 8
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Ratajczak przedstawił sprawozdanie z
działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że począwszy od 2013 roku wszystkie protokoły
komisji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy
Krzywiń. W tych protokołach są zawarte podjęte przez komisje zalecenia, uchwały. Radna
powiedziała, że to zdanie dotyczy także Komisji Gospodarczej, jak i Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że protokoły Komisji są publikowane na
Biuletynie Informacji Publicznej, wszyscy o tym wiemy i nie ma konieczności zapisywania
tego w sprawozdaniu.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że prosi o umieszczenie powyższej informacji w
protokole z sesji, a nie w sprawozdaniu z działalności poszczególnych Komisji.

Ad. 9
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za rok 2013.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak przedstawił sprawozdanie z
działalności Komisji Gospodarczej za rok 2013. Sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 10
Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarczej na rok 2014.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak przedstawił plan pracy Komisji
Gospodarczej na rok 2014. Plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za rok 2013.
Zastępca przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Joanna Ziętkiewicz
przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za
rok 2013. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.
Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2014.

Zastępca przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Joanna Ziętkiewicz
przedstawiła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2014. Plan
pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Roman Majorczyk złożył zapytania do Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Zapytania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Podjęcie uchwał w sprawie:
14.1 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/254/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.2
Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Jurkowo”.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie do
projektów uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Jurkowo”.
b) zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Świniec”.
c) zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowa”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej w
sprawie projektów uchwał dotyczących Strategii Rozwoju Miejscowości Jurkowo, Świniec i
Łuszkowo jest pozytywna.

Radny Jerzy Nowak zwrócił uwagę na nieprawidłowość w zakresie „przedszkola” w
„Strategii Rozwoju Miejscowości Świniec”

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że zostanie to skorygowane.

Salę obrad opuścił Radny Antoni Nowak.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Zieliński powiedział, że w Łuszkowie są pustostany,
natomiast ze Strategii wynika, że ich brak.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że zostanie to również skorygowane.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 12 Radnych jednogłośnie (za- 12) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/255/2014 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Jurkowo”.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.3
Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Świniec”.

Na salę obrad przybył Radny Antoni Nowak.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/256/2014 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Świniec”.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.4
Zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo”.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/257/2014 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo”.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.5
Wydawania gazety samorządowej przez gminę Krzywiń.

Przewodnicząca Rady przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że Komisja nie podjęła żadnej opinii w
sprawie w/w projektu uchwały.

Radna Krystyna Motławska zapytała, kto to jest radny opozycyjny, czy Redaktor Naczelny
ma być członkiem Rady Programowej, sam dla siebie ma być organem opiniodawczodoradczym. Radna zapytała, czy do tej pory, gazeta była wydawana bezprawnie. Zdaniem
Radnej, jeżeli gazeta była wydawana bezprawnie, to wystarczy tylko § 1 tej uchwały, czyli, że
gmina Krzywiń wydaje pismo samorządowe pod nazwą i drugi punkt wydawcą gazety jest
Gmina Krzywiń. Wątpliwości Radnej sprowadzają się do tego, że ta uchwała nie zapewni
ładu i porządku pomiędzy organami władzy w naszej gminie. Radna uważa, że brak dobrej
woli jest najważniejszy w tym temacie.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że uregulowanie kwestii jest bardzo potrzebne,
ponieważ artykuły, które były w ostatnich numerach Kuriera Krzywińskiego, gdyby była
Rada Programowa nie ukazałyby się. Zdaniem Radnego ostatni numer gazety już jest
zmieniony, pewnie pod wpływem dyskusji z ostatniej sesji. Radny uważa, ze nadzór
społeczny nad gazetą gminną powinien być. Radny zapoznał wszystkich z artykułem z
Rzeczpospolitej dotyczącym wydawania gazety samorządowej, w którym mowa m.in. o tym,
że powinna być w tym zakresie uchwała Rady Gminy. Ponadto Radny przedstawił co
powinno zostać uregulowane w tej uchwale. Radny odpowiadając na pytanie Radnej
Motławskiej uznał, że punkt dotyczący Radnych opozycyjnych może zostać wykreślony.
Ponadto Radny uważa, że w Redakcji powinni znaleźć się przedstawiciele młodzieży,
sołtysów. Radny poprosił o wykreślenie słowa opozycyjnych w projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady zaproponowała zgodnie z sugestią Wiceprzewodniczących dopisanie w
§ 5 pkt. 2 podpunkt 4 dopisać „przedstawiciel sołtysów”.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych większością głosów (za- 8, przeciw-3,
wstrzymało się- 2) przyjęła uchwałę nr XLVIII/258/2014 w sprawie wydawania gazety
samorządowej przez gminę Krzywiń. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.6

Zasad gospodarowania mieniem gminnym w zakresie dzierżawy i innego korzystania z
nieruchomości gminnych.

Kierownik

Gospodarki

Komunalnej

i

Przestrzennej

Maciej

Gubański

przedstawił

uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że ma wiele wątpliwości do tego projektu uchwały,
dlatego ma propozycje zmian. Radny zaproponował w §1 pkt. 2 podpunkt a zamiast słów
„umów zawieranych na czas nie dłuższy niż na dwa lata” wpisać „po bezskutecznym drugim
przetargu”. Ponadto Radny zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały §1 pkt. 2
podpunktu c. Następnie Radny w §3 zamiast słów „powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony”
proponuje wpisać „do 3 lat”. W §6 Radny zaproponował dopisać pkt. 2 o treści: „Wykaz
przypadków odstąpienia od opłat podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponadto Radny uważa, że w uzasadnieniu do projektu uchwały błędnie wpisano §3.

Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że nie ma
Radcy Prawnego i trudno mu się ustosunkować do poszczególnych wniosków, ponieważ
niektóre kwestie wynikają wprost z ustawy. Zdaniem Kierownika, jeżeli dokonamy tych
zmian, każda umowa dzierżawy powyżej trzech lat będzie podlegać akceptacji Rady.

Radny Roman Majorczyk potwierdził, że wie o tym, jednocześnie wskazując, że tych umów
nie jest aż tak dużo. Radny wspomniał o dochodzeniu prowadzonym przez Policję w Nowym
Tomyślu w sprawie wydzierżawiana gruntów gminnych.

Przewodnicząca Rady powołując się na ustawę o samorządzie gminnym zapytała, dlaczego
Rada ma się zrzekać kompetencji przyznanych przez ustawę.

Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że jest to
propozycja dla Rady i to Rada musi zdecydować.

Przewodnicząca Rady zapytała, dlaczego Burmistrz chcąc Radzie odebrać kompetencje, nie
uzgodnił tego wcześniej z Radnymi.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że uchwała była opiniowana przez Komisję
Gospodarczą, projekt został przekazany do Radnych w terminie przed sesją, nikt nie zgłaszał
uwag.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak powiedział, że Komisja Gospodarcza
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady złożył wniosek o odrzucenie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminnym w zakresie dzierżawy i innego
korzystania z nieruchomości gminnych i przełożenie go na najbliższą Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych większością głosów (za- 12, wstrzymało
się-1) odrzuciła z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieniem
gminnym w zakresie dzierżawy i innego korzystania z nieruchomości gminnych.

Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański zwrócił się z prośbą o
spisanie tych uwag na piśmie, tak, aby Radca Prawny mógł je zaopiniować.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że przygotuje wszystkie uwagi na piśmie.

Ad. 14.7
Nabycia nieruchomości położonej w Krzywiniu.

Kierownik

Gospodarki

Komunalnej

i

Przestrzennej

Maciej

Gubański

przedstawił

uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że Komisja w sprawie w/w projektu
uchwały wyraziła opinię pozytywną.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Zieliński zapytał:
1. Czy są jakieś uzgodnienia na piśmie dotyczące czynszu bądź dzierżawy.
2. Czy nie będzie to kolejny budynek do remontu.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że żadnych uzgodnień nie ma, ale czynsz jak i koszty
mediów będą naliczane. Pomiędzy Gminą a Policją zostanie zawarta umowa dzierżawy.
Zdaniem Burmistrza Komenda Główna Policji nie posiada środków na utrzymanie takich
obiektów. Burmistrz nie ukrywa, że przyjdzie czas, gdzie te budynki będzie trzeba
wyremontować. Jest wola, aby ten Posterunek Policji w Krzywiniu był, jeżeli zostanie podjęta
uchwała, jej następstwem będzie zawarcie umowy dzierżawy.

Radny Roman Majorczyk zapytał, czy jeżeli ta nieruchomość zostanie przejęta na stan
Gminy, kto będzie zobowiązany dokonywać remontów tego budynku.

Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu powiedział, że chciałby, aby ten budynek został
wyremontowany. Niestety tymi sprawami zajmuje się Komenda Wojewódzka i Komenda w
Kościanie.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że z pewnością remont budynku będzie po stronie
Gminy. Burmistrz zwrócił uwagę, że Posterunek Policji nie musi być w tym miejscu, gmina
posiada kilka nieruchomości, w których mógłby być Posterunek Policji.

Radny Roman Majorczyk zaproponował spotkanie robocze Radnych z Burmistrzem, aby
dokładnie przedyskutować sprawę Posterunku Policji w Krzywiniu.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jest to ważna sprawa i jeżeli są jeszcze wątpliwości
należy tę sprawę odłożyć w czasie.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) odrzuciła z porządku
obrad projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Krzywiniu.

Ad. 14.8
Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie
utworzenia Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Kierownik

Gospodarki

Komunalnej

uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

i

Przestrzennej

Maciej

Gubański

przedstawił

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że Komisja w sprawie w/w projektu
uchwały wyraziła opinię pozytywną.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/259/2014 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.9
Przyjęcia

programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2014 roku.

Kierownik

Gospodarki

Komunalnej

i

Przestrzennej

Maciej

Gubański

przedstawił

uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady powiedziała w rozdziale 5 tego projektu uchwały jest mowa o zawarciu
umowy z Gospodarstwem Rolnym, czy taka umowa jest już zawarta.

Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że umowa
nie jest zawarta, prosiłby o zmianę w takim zakresie, że umowa zostanie zawarta.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/260/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2014 roku Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.10
Uchylenia Uchwały Nr XVLII/251/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 stycznia
2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Rady zapoznała wszystkich z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie Uchwały Nr XVLII/251/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia
27 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w

zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Przewodnicząca Rady przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Radna Krystyna Motławska powiedziała, że ta uchwała zmienia pewne zasady procedowania,
ponieważ do tej pory uchylaliśmy uchwały wpisując odpowiedni paragraf, a teraz pojawiła się
uchwała w tej sprawie.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Ślotała powiedziała, że
mogło być to zrobione w jednej uchwale, a może to być zrobione w dwóch uchwałach.

Radna Magdalena Mielczarek zapytała, czy nie wystarczyłoby wpisać tylko w odpowiednim
paragrafie, że uchwała poprzednia traci moc i wówczas nie potrzebna byłaby dodatkowa
uchwała.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ten projekt uchwały był opiniowany przez Radcę
Prawnego.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/261/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVLII/251/2014 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 20142020. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.11
Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/262/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.12

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzywiń środków stanowiących
fundusz sołecki.

Skarbnik Miasta i Gminy Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/263/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzywiń
środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.13
Przyznania w 2014 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Skarbnik Miasta i Gminy Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/264/2014 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.

Ad. 14.14
Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.

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

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/265/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14.15
Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Skarbnik Miasta i Gminy Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.

Radny Roman Majorczyk zapytał ile z dochodów majątkowych zostało zrealizowane i czy
jest szansa na to, aby ten 1.200.000 zł w tym roku uzyskać.

Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że na dzień dzisiejszy dochody majątkowe nie są
zrealizowane, czeka nas kolejna korekta planów.

Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że
przygotuje informację na kolejną sesję, ponieważ nie jest w stanie teraz takich informacji
udzielić.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że jest ciężka sytuacja na rynku, nie ma kupujących,
dlatego trudno te dochody majątkowe będzie zrealizować.

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (za- 13) przyjęła uchwałę nr
XLVIII/266/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że złożyła na poprzedniej sesji do Burmistrza Miasta
i Gminy zapytanie. Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie odpowiedzi na
zapytanie na sesji.

Burmistrz przedstawił odpowiedź na zapytanie Przewodniczącej Rady. Odpowiedź na
zapytanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że odpowiedź jest wymijająca, ale jakie artykuły, taka
odpowiedź. Ponadto Przewodnicząca Rady zapytała, czy Burmistrz Miasta i Gminy odpowie
dzisiaj na zapytania złożone przez Radnego Romana Majorczyka.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że odpowiedzi udzieli na kolejnej Sesji.

Ad. 16
Wolne głosy i wnioski

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
a) Prośba od Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej o pomoc finansową przy
organizacji pobytu grupy gości z Francji- w uzgodnieniu z Burmistrzem pismo będzie
rozpatrzone pozytywnie,
b) Komendant Policji w Kościanie przekazał roczne sprawozdanie z działalności - do
zapoznania się w Biurze Rady,
c) Burmistrz Miasta i Gminy przekazał zaproszenie na spotkanie informacyjno
konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Domu Strażaka w
Krzywiniu w sprawie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w
Krzywiniu w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
d) Rada Miejska Młodych przekazała zaproszenie na obchody IX rocznicy śmierci Jana
Pawła II w dniu 2 kwietnia 2014 r. o godz. 1800 w Kościele p.w. Św. Mikołaja w
Krzywiniu,
e) Burmistrz Miasta i Gminy przekazał roczne sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy, informację o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń wykazaną na dzień 31
grudnia 2014 roku, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury-

w najbliższym czasie te dokumenty zostaną

przekazane Radnym,
f) Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy przekazał wzorzec Statutu Gminy przygotowany
przez WOKISS- do zapoznania się w Biurze Rady,
g) Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywiniu przekazała pismo w sprawie planowanej
dotacji na zakup samochodu dla OSP w Krzywiniu.
Burmistrz powiedział, że przychyli się pozytywnie do tego pisma.

Przewodnicząca Rady przypomniała o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia
w dwóch kopiach.

Ponadto Przewodnicząca Rady powiedziała, że Komisja Gospodarcza na posiedzeniu w dniu
27.03.2014 podjęła następujące wnioski:

a) W sprawie wniosku grupy mieszkańców wsi Bieżyń o zaliczenie drogi wewnętrznej
położonej w Bieżyniu nr 356/3 do kategorii drogi publicznej- Komisja postanowiła
przeprowadzić wizję terenową.
b) W sprawie pisma z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w
związku z przeprowadzeniem weryfikacji rocznego sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 - Komisja zapoznała się
z pismem, Burmistrz udzielił już na to pismo odpowiedzi.
c) W sprawie pisma od Marioli i Rafała Rybickich – Komisja pozytywnie zaopiniowała
przygotowaną odpowiedź na to pismo przez Radcę Prawnego.
d) W sprawie wykupu działki nr 87/2 w miejscowości Zbęchy przez Panią Monikę
Czajka.- Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna otrzymała pismo do
rozpatrzenia od Państwa Rybickich. Przewodniczący powiedział, że jeżeli ma się tym zająć
Komisja musi to być zlecone przez Radę, ponieważ Komisja nie ma tego w planie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że należy zdecydować, czy to pismo ma charakter skargi
na działalność Burmistrza.

Radny Roman Majorczyk powiedział, że jego zdaniem to pismo ma znamiona skargi na
działalność Burmistrza.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Zieliński złożył wniosek, aby nie rozpatrywać tego
pisma w charakterze skargi i wysłać odpowiedź przygotowaną przez Radcę Prawnego.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za- 8, przeciw- 2, wstrzymało się- 3) przyjęła
zgłoszony wniosek.

Sołtys wsi Świniec Maria Maj poinformowała, że powstało w Gminie Krzywiń
Stowarzyszenie „Babki na Maksa”. Pani Sołtys jest przewodniczącą tego Stowarzyszenia.
Pani Sołtys zaprosiła wszystkie kobiety, które chciałaby działać o zapisanie się do
Stowarzyszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Zieliński zapytał, czy osoby niepełnoletnie mogą
należeć do Stowarzyszenia.

Sołtys wsi Świniec odpowiedziała, że tak, ale bez prawa głosu.

Mieszkaniec Lubinia Leszek Jagiełło zapytał Burmistrza, czy są protokoły z przeglądów
instalacji wodociągowych.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, za tą kwestię
odpowiedzialny jest Zakład Usług Wodnych w Wschowie.

Mieszkaniec Lubinia Leszek Jagiełło zapytał Burmistrza, dlaczego w dniu pożaru było tak
niskie ciśnienie wody w instalacji wodociągowej.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że na to pytanie musi odpowiedzieć Zakład Usług
Wodnych.

Mieszkaniec Lubinia Leszek Jagiełło powiedział, że Burmistrz jak zwykle udziela
wymijających odpowiedzi. Ponadto zapytał dlaczego nie posypano drogi, mimo, że w piątek
zgłaszano posypanie drogi.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powiedział, że w Lubiniu w tym
dniu udało się posypać tylko ulicę Zieloną.

Mieszkaniec Lubinia Leszek Jagiełło powiedział, że bardzo zależało mu na drożności tej
drogi, ponieważ rodzice chcieli jechać do Kościoła. Ponadto zapytał, dlaczego mimo
złożonego pisma nie usunięto konarów drzew oraz nie wytyczono rowu. Pan Leszek Jagiełło
powiedział, że Burmistrz jest chyba przeciwko Gminie. Mieszkaniec Lubinia zapytał
Burmistrza, dlaczego zapłacono mu za odśnieżanie drogi do swojej posesji pomocą społeczną.
Pan Leszek Jagiełło zaznaczył, że będzie to zgłoszone do Prokuratury, jego zdaniem nie
musiał mieć wtedy pieniędzy z opieki społecznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że nic mu nie wiadomo, że te pieniądze
wyszły z pomocy społecznej. Burmistrz zaznaczył, że odpowiedzi na wszystkie pytania
udzieli na piśmie.

Mieszkaniec Lubinia Leszek Jagiełło zapytał Burmistrza, dlaczego na proste oświadczenie,
które jest potrzebne do ubezpieczyciela trzeba pisać wniosek, co powoduje, że trzeba do
Gminy przyjechać dwa razy, to jest biurokracja.

Pan Leszek Jagiełło powiedział, że

Burmistrz co innego mówi, a co innego robi. Ponadto zapytał, na jakiej podstawie został
zwolniony Pan Wiceburmistrz Kubiak i dlaczego dostał odprawę.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że został zwolniony z mocy prawa poprzez
zarządzenie Burmistrza z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Mieszkaniec Lubinia Leszek Jagiełło powiedział, że Burmistrz kłamie, ale niech tak zostanie.
Jego zdaniem będąc kilka razy u Wiceburmistrza leciało od niego alkoholem i przez to ma
podejrzenie, że był pijany.

Burmistrz Miasta i Gminy zaprzeczył temu i zaznaczył, że jest to pomówienie.

Pan Leszek Jagiełło powiedział, że w jego gospodarstwie stała się tragedia, w tym momencie
powinien zostać powołany sztab kryzysowy, pewne pisma powinny być wydawane od ręki,
aby nie blokować działań, niestety Burmistrz działa przeciwko gminie.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że był osobiście na pożarze przez kilka godzin,
rozmawialiśmy wówczas, ale wtedy był Pan innym człowiekiem.

Pan Leszek Jagiełło powiedział, że Burmistrz też co innego mówił do Radia Elki, a co innego
czyni, miało być wszystko sprawnie, a ja muszę pisać wnioski. Mieszkaniec Lubina wyraził
nadzieję, że doczeka się odpowiedzi na złożone pytania. Ponadto Leszek Jagiełło powiedział,
że na piśmie przedstawi pytania i skargę na Burmistrza.

Przewodnicząca Rady zapytała, dlaczego mimo obietnic Burmistrz nie zrobił wszystkiego, co
było w mocy, aby pomóc w tym nieszczęściu.

Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że pewne ustalenia były, jednak ten Pan z nich nie
skorzystał, nie należy zakładać, że wszystko co jest wypowiedziane jest prawdą.

Ad. 17
Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Joanna Ziętkiewicz stwierdziła, że porządek
obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1405 zamknęła
XLVIII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Protokołował
Referent
/-/Mateusz Nejranowski

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz

