Protokół nr XVI/2016
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 21 marca 2016 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Świńcu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 XVI 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 poprosiła o zabranie głosu senatora RP, Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania Wielkopolska Gościnna Mariana Poślednika.
Prezes stowarzyszenia LGD Wielkopolska Gościnna Marian Poślednik przedstawił sprawozdanie z
funkcjonowania stowarzyszenia Gościnna Wielkopolska za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi

załącznik 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.
Nieobecny: Radny Paweł Wawrzyniak

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy,

Bartosz Kobus

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy,

Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy,

Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Bogumiła Bąkowska

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń,

Katarzyna Bartkowiak - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu,
Agnieszka Filipowicz- p.o. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu,
Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu,

Grażyna Żak

- Kierownik Referatu Finansowego,

Jolanta Bilska

- Kierownik Referatu Oświatowo - Administracyjnego,

Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Służb Technicznych,

Krystyna Sikorska

- Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu,

Sławomir Krzysztofik- Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu.
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Lista zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia
XVI 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. w dniu 17 marca do Biura Rady wpłynął
wniosek o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019. Przed sesją
wpłynął także wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. dotyczącego podjęcia uchwały w
sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krzywiń”.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wyjaśnił, że nie posiada jeszcze wszystkich wymaganych
opinii, w związku z czym nie można jeszcze uchwalić Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Miasta i Gminy Krzywiń, natomiast w kwestii projektu uchwał w sprawie wprowadzenia
projektu uchwały w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy

Krzywiń na lata 2016-2019 Burmistrz wyjaśnił, że jest to spowodowane wprowadzeniem
nowej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Krzywiniu.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (14 za)
wykreśliła z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krzywiń”,
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (13 za, 1
przeciw) dodała do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.
Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad po zmianach:

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji .
2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 lutego 2016 roku.
3. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja dotycząca działalności stowarzyszenia Gościnna Wielkopolska za 2015 rok.
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6. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Krzywiniu za 2015 rok.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2016 roku.
8.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.
8.3 zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Lubiniu,
8.4 zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.

Wolne głosy i wnioski.

11.

Zamknięcie sesji.

Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (14 za)
przyjęła porządek obrad po zmianach.
Ad 2.

Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 lutego 2016 roku.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XV Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia, Radni również mieli możliwość zapoznania się, dlatego wnosi o przyjęcie
protokołu bez konieczności odczytywania.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła protokół XV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 29 lutego 2016 roku.

Ad.3

Informacja

Przewodniczącej Rady o działaniach

podejmowanych w okresie

międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska przedstawiła informację o działalności w okresie
międzysesyjnym. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Miejska Krzywinia przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
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Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w
okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Miejska Krzywinia przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ad. 5

Informacja dotycząca działalności stowarzyszenia Gościnna Wielkopolska za 2015 rok.
Prezes Stowarzyszenia LGD Wielkopolska Gościnna złożył życzenia świąteczne z okazji zbliżających
się Świąt Wielkanocnych.
Rada Miejska Krzywinia przyjęła informację dotyczącą działalności stowarzyszenia przedstawioną
przez senatora RP, Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Wielkopolska Gościnna Pana
Mariana Poślednika do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ad. 6

Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Krzywiniu za 2015 rok.
Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu Sławomir Krzysztofik przedstawił sprawozdanie z
działalności posterunku Policji w Krzywiniu za rok 2015.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie na piśmie wykazu policjantów Posterunku
Policji w Krzywiniu wraz z numerami telefonów dla sołtysów i radnych.
Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu Sławomir Krzysztofik powiedział, że przygotuje
taki wykaz i przekaże go do Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.
Rada Miejska Krzywinia przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych.
Brak interpelacji i zapytań Radnych.
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Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2016 roku.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji i uzyskał opinię pozytywną.
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił uzasadnienie
do w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XVI/135/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2016 roku. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

8.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 20162019.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak przedstawił uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
Radny Jerzy Nowak zapytał czy przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest powiązane z
Wieloletnią Prognozą Finansową.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak powiedział, że tak, jest to powiązane,
zarówno WPF jak i uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
i Gminy Krzywiń”. stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. W związku z tym
konieczna będzie do końca marca sesja nadzwyczajna w celu przyjęcia Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krzywiń.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych większością głosów (12 za, 2 przeciw)
przyjęła uchwałę nr XVI/136/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.2 zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Lubiniu,
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekt uchwały był omawiany na wspólnych
posiedzeniach Komisji i uzyskał opinię pozytywną.
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił uzasadnienie
do w/w projektu uchwały.
Radna Teresa Klupś powiedziała, że w Lubiniu nie ma ulicy Powstańców Wielkopolskich,
tylko ulica Powstańców. Ponadto Radna zapytała czy udział w częściach wspólnych dotyczy
piwnicy i strychu.
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański poprosił Radnych o
wykreślenie słowa „Wielkopolskich” przy nazwie ulicy Powstańców. Ponadto Kierownik
powiedział, że lokale na parterze i piętrze są odrębnymi lokalami. Lokal zbywany ma
przypisany udział w części korytarza oraz strychu, piwnica natomiast posiada projekt podziału.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XVI/137/2016 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Lubiniu. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

8.3 zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekt uchwały był omawiany na wspólnych
posiedzeniach Komisji i uzyskał opinię pozytywną.
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił uzasadnienie
do w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XVI/138/2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
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Ad.10
Wolne głosy i wnioski.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń poprosił o pozostanie po sesji sołtysów oraz Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu na spotkanie w sprawie prac użytecznospołecznych.
Przewodnicząca Rady podziękowała Sołtysowi wsi Świniec Romanowi Cugier za możliwość
odbywania sesji Rady Miejskiej Krzywinia w świetlicy wiejskiej w Świńcu.
Ad. 11
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie, złożyła świąteczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych i o godz. 1820 zamknęła XVI Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zapraszając jednocześnie
na następną sesję , która jest planowana na dzień 25 kwietnia 2016 roku w Krzywiniu.
Protokołował

Przewodniczyła

Podinspektor

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Krystyna Motławska

/-/Mateusz Nejranowski
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