Protokół nr XXII/2016
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 19 września 2016 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 1705 XXII
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.
Nieobecny:
a) Radny Jan Musielak,
b) Stanisław Golak.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy,

Alina Stróżyńska

- Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy,

Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu,

Bogumiła Bąkowska

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń,

Małgorzata Bukowiecka- Główny Księgowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń,
Agnieszka Filipowicz - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu,
Zbigniew Bernard

- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu,

Marcin Jędroszkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu,
Dorota Słowińska

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce,

Paweł Buksalewicz

- Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego,

Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu,

Grażyna Żak

- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego,

Jolanta Bilska

- Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego,

Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

Krystyna Sikorska

- Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu,

Alicja Pawlicka

- Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemu Alkoholowych,
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia
XXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali projekty uchwał oraz materiały związane
z problematyką dzisiejszej sesji. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady stwierdziła
prawidłowość zwołania dzisiejszej sesji. Przewodnicząca Rady powiedziała, że w stosunku do
projektu uchwały w sprawie nieruchomości niezabudowanej położonej w Zbęchach nie została
przedstawiona opina zebrania wiejskiego.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Zbęchach.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (13 za)
wykreśliła z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
położonej w Zbęchach.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (13 za)
przyjęła porządek który przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 czerwca 2016 r.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 sierpnia 2016 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z
wykonania uchwał za II kwartał 2016 roku.
6. Omówienie przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych,
8.2 zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce,
8.3 zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Zglińcu,
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
Ad 2.
Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 czerwca 2016 r.
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Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XX Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia, Radni również mieli możliwość zapoznania się, dlatego wnosi o przyjęcie protokołu
bez konieczności odczytywania.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) przyjęła protokół z XX Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 28 czerwca 2016 roku.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XXI Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia, Radni również mieli możliwość zapoznania się, dlatego wnosi o przyjęcie protokołu
bez konieczności odczytywania.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) przyjęła protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 29 sierpnia 2016 roku.
Ad. 4
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca

Rady

Krystyna

Motławska

przedstawiła

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informacja ta

informację

o

działaniach

stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.
Rada Gminy przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając żadnych
uwag i zastrzeżeń.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z
wykonania uchwał za II kwartał 2016 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z wykonania uchwał za II kwartał 2016 roku..
Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.
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Ad.6
Omówienie przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku.
Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy Krzywiń Alina Stróżyńska omówiła realizację budżetu za I
półrocze 2016 roku.
Radny Jerzy Nowak zapytał, czy wystarczy pieniędzy w budżecie gminy na dowozy do szkół w II
półroczu 2016 roku. Ponadto Radny zapytał o wzrost środków finansowych na wynagrodzenia
bezosobowe. Jego zdaniem zaplanowana kwota na 2016 roku w wysokości prawie 500.000 zł jest
za duża.
Radny Leszek Majchrzak zapytał o duży poziom wydatków na wynagrodzenia osobowe w
gimnazjach i szkołach zawodowych w I półroczy 2016.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że na następnej sesji udzieli szczegółowych
informacji, ponadto w kwestii dowozów Burmistrz uważa, że stawki za km okazały się w 2016
roku wyższe niż w poprzednich latach.
Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości, przebieg realizacji budżetu za I półrocze 2016
roku.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych.
Brak interpelacji i zapytań Radnych.
Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych,
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił uzasadnienie do
w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XXII/155/2016 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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8.2 zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce,
Przewodnicząca Rady poinformowała, że opinia zebrania wiejskiego wsi Jerka w sprawie w/w
projektu uchwały jest pozytywna.
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił uzasadnienie do
w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XXII/156/2016 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.3 zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Zglińcu,
Przewodnicząca Rady poinformowała, że opinia zebrania wiejskiego wsi Zgliniec w sprawie w/w
projektu uchwały jest pozytywna.
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił uzasadnienie do
w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XXII/157/2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Zglińcu. 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.
Radny Antoni Nowak powiedział, że reprezentacja Gminy Krzywiń brała udział w VII Turnieju
samorządowców Powiatu Kościańskiego w boule i w strzelaniu z KBKS i zajęła III miejsce.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska odczytała podziękowanie od
dzieci z Krzywinia, a w szczególności dzieci mieszkających przy ul. Mostowej, 25 stycznia i os.
Awdańców za zmodernizowanie placu zabaw.
Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Paweł Buksalewicz przedstawił najważniejsze
informacje dotyczące działalności Starostwa Powiatowego w Kościanie w zakresie bieżących
5

remontów i inwestycji. Ponadto Przewodniczący Rady zaoferował pomoc w realizacji wniosków z
zakresu bieżących remontów na drogach powiatowych oraz zaoferował pomoc w rozwiązywaniu
problemów z zakresu służby zdrowia związanych z SP ZOZ w Kościanie.
Radna Teresa Klupś zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie sytuacji m.in. na oddziale
wewnętrznym szpitala w Kościanie. Ponadto Radna wskazała na inne nieprawidłowości
w funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Powiatu Kościańskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Paweł Buksalewicz powiedział, że prosi o
zgłaszanie takich spraw indywidualnie, ponieważ należy podać konkretnie daty, przebieg choroby,
aby móc wyjaśnić pewne sytuacje.
Radny Jerzy Nowak zapytał jak przebiega realizacja przebudowy drogi gminnej Jurkowo –
Wymysłowo.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak powiedział, że Samorząd Województwa
Wielkopolskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek udzielając dotacji gminie Krzywiń w kwocie
1.783.766,00 zł. Całkowita wartość projektu, wg kosztorysu inwestorskiego to ok. 2.800.000 zł.
Planowana realizacja zadania to lata 2017-2018 z uwagi na realizację projektu w ramach systemu
zaprojektuj i wybuduj.
Ad. 11
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1815 zamknęła XXII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.
Protokołował

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Podinspektor

/-/ Krystyna Motławska

/-/Mateusz Nejranowski
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