Protokół nr XVIII/2016
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 XVIII
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.
Nieobecny: Radny Jerzy Nowak- usprawiedliwiony

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,

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

- Dyrektor Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych m. Adama Mickiewicza

w Lubiniu,
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.
Alicja Pawlicka

- Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia
XVIII 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 związku z brakiem wniosków o zmianę porządku obrad, Przewodnicząca Rady przystąpiła do
realizacji porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 marca 2016 r.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 marca 2016 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w tym z
wykonania uchwał za I kwartał 2016 roku.
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Krzywiń w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
7. Interpelacje i zapytania Radnych
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu.
8.2 przyznania w 2016 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
8.3 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,
8.4 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
8.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Ad 2.
Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 marca 2016 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem z XVI 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 z XVI Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 21 marca 2016 roku.

Ad.3
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Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 marca 2016 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem z XVII 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 z XVII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 30 marca 2016 roku.

Ad.4
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. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w tym z
wykonania uchwał za I kwartał 2016 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie
międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał za I kwartał 2016 roku. Sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Miejska Krzywinia przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości, nie
zgłaszając żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ad. 6
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Krzywiń w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu Aleksandra Ślotała
przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Krzywiń w oparciu o
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
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Rada Miejska Krzywinia przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy
Krzywiń w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

do akceptującej

wiadomości, nie zgłaszając żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Leszek Majchrzak złożył interpelację do Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Interpelacja
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu.
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił uzasadnienie do
w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Janusz Partyka powiedział, że opinia Komisji Gospodarczej
jest pozytywna.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XVIII/140/2016 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

8.2 przyznania w 2016 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 w/w projektu
uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XVIII/141/2016 w sprawie przyznania w 2016 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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8.3 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XVIII/142/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.4 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
Radny Leszek Majchrzak zapytał czego dotyczy kwota 60.000 zł w pkt. 2 w objaśnieniach w
dochodach, z czym jest to związane. Ponadto Radny zapytał, na jaki okres wystarczy kwota na
program 500 +, czyli 2861.000 zł.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka powiedziała, że kwota 60.000 zł dotyczy
dwóch projektów na kwotę po 30.000 zł z konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi, natomiast jeżeli
chodzi o dotację na 500 + jest to zapotrzebowanie na około 5 miesięcy. Wojewoda według danych
szacunkowych ustalił taką kwotę na pierwsze zawiadomienie.
Radny Leszek Majchrzak zapytał o zwiększenie wydatków o 49.000 zł na kulturę fizyczną, ponadto
Radny zapytał skąd było wiadomo, że zabraknie 200.000 zł na budowę drogi na osiedlu młodych,
skoro dopiero dzisiaj otwarto koperty.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka powiedziała, że będą organizowane
dodatkowe imprezy z zakresu kultury fizycznej nie zaplanowane w budżecie, np.: wyścigi
kolarskie, szereg wyjazdów związanych z wyjazdami podczas wakacji zimowych, wydatki
związane z powszechną nauką pływania. Ponadto do projektu budżetu przyjęto kwotę 200.000 na
budowę drogi na Osiedlu Młodych, dzisiaj już wiemy, że po rozstrzygnięciu przetargu, ta kwota
zabezpieczona będzie niewystarczająca, w związku z czym na kolejnej sesji zostanie przedłożona
propozycja zwiększenia środków finansowych na ten cel.
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Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych większością głosów (13 za, 1 głos wstrzymujący
się) przyjęła uchwałę nr XVIII/143/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
Radny Leszek Majchrzak zapytał co do kredytu, który gmina chce zaciągnąć, czy wiadomo już jaka
to będzie kwota.

Ponadto Radny powiedział, że w czwartek Radni otrzymali WPF, gdzie

zobowiązania rozpisane są do 2022 roku, Radny zapytał do którego roku rozpisane są w dzisiejszej
wersji uchwały zobowiązania.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka powiedziała, że zobowiązania rozpisane są do
2022 roku. W kwestii wielkości kredytów w uchwale są rozpisane na takie wysokości, które
pozwolą zbilansować budżet w sytuacji gdyby te zaplanowane inwestycje były tak drogie. To są
wartości kosztorysowe, dlatego o wysokości kwot będziemy mogli rozmawiać po przetargu.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych większością głosów (12 za, 2 głosy
wstrzymujące się) przyjęła uchwałę nr XVIII/144/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. 9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że odpowiedzi na złożone zapytania udzieli
pisemnie.

Ad.10
Wolne głosy i wnioski.
Brak wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11
Zamknięcie sesji.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie

i o godz. 1835 zamknęła XVIII Sesję Rady Miejskiej

Krzywinia.
Protokołował
Podinspektor

/-/Mateusz Nejranowski
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Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Krystyna Motławska

