Protokół nr XXI/2016
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 10 05 XXI Sesję
Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca powitała Radnych, zaproszonych gości zebranych na sali. Lista obecności Radnych,
stanowi załącznik 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,

Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy,

Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywiń z dnia 22 sierpnia 2016 roku o zwołanie sesji nadzwyczajnej wyznaczyła termin sesji
na dzień 29 sierpnia 2016 roku. Radni otrzymali zawiadomienie wraz z projektami uchwał. W
związku z powyższym Przewodnicząca Rady stwierdziła prawidłowość zwołania dzisiejszej sesji.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (15 za) przyjęła
porządek który przedstawia się następująco:
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1 zaopiniowania projektu planu aglomeracji Krzywiń.
2.2 zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.
3. Wolne głosy i wnioski.
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4. Zamknięcie sesji.
Ad. 2 Podjęcie uchwał w sprawie:
2.3 zaopiniowania projektu planu aglomeracji Krzywiń.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak przedstawił uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił szczegółowo
projekt planu aglomeracji Gminy Krzywiń.
Radny Jerzy Nowak zapytał czy liczba RLM, jest zależna od liczby mieszkańców. Ponadto
Radny zapytał

na jakim etapie są rozmowy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej

i oczyszczalni ścieków z ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że w skład
RLM wchodzi liczba mieszkańców oraz przemysł przeliczany według odpowiedniego
przelicznika.
Radny Jerzy Nowak zapytał czy gospodarstwa domowe mające przydomowe oczyszczalnie
ścieków też wchodzą w liczbę RLM.
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański powiedział, że nie,
ponieważ ten plan aglomeracji zawiera tylko te miejscowości, które będą podłączone do
oczyszczalni ścieków w Krzywiniu.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak powiedział, że plan aglomeracji Gminy
Krzywiń to dokument, który pozwoli wnioskować o środki zewnętrzne na budowę oczyszczalni
ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu. W chwili obecnej Gmina czeka na nowy projekt
budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu, wykonawca spóźnia się
z oddaniem projektu i kosztorysami. Burmistrz nie wyklucza aplikowania o środki unijne
w zakresie wykonania tej inwestycji.
Radny Jerzy Nowak zapytał gdzie trafiają dowożone nieczystości ciekłe w związku
z zamknięciem wylewiska na terenie Gminy Krzywiń. Ponadto Radny zapytał czy oczyszczalnia
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ścieków w Krzywiniu będzie dostosowana do odbierania ścieków dowożonych. Radny zapytał
także, na jaki poziom dofinansowania może liczyć Gmina Krzywiń aplikując po środki
zewnętrzne.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że należy poczekać do ogłoszenia konkursu i dopiero
wtedy będzie znany poziom dofinansowania. Ścieki dowożone z terenu Gminy Krzywiń trafiają
do oczyszczali ścieków w Kiełczewie. Projektowana oczyszczalnia ścieków w Krzywiniu będzie
przystosowana do odbierania ścieków dowożonych.
Radny Janusz Partyka zapytał czy gospodarstwa domowe mające przydomową oczyszczalnię
ścieków będą musieli podłączyć się do kanalizacji sanitarnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak powiedział, że zgodę na przydomową
oczyszczalnię ścieków otrzymują gospodarstwa domowego w miejscowościach, w których nie
jest przewidziana budowa kanalizacji sanitarnej.
Radny Leszek Majchrzak zapytał czy Gmina Krzywiń otrzymała kary za gospodarkę wodnąściekową oraz czy znane są wielkości kar, jakie gmina może otrzymać w kwestii aglomeracji.
Ponadto Radny zapytał, czy poza tą aglomeracją pozostały obszar gminy przewidziany jest pod
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Radny poprosił o wyliczenia, ile przydomowych
oczyszczalni ścieków Gmina Krzywiń w tym roku dofinansowała i jakie środki Burmistrz
zamierza przeznaczyć na tą kwestię w latach kolejnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak powiedział, że Gmina Krzywiń nie zapłaciła
żadnej kary. Zakład Usług Wodnych we Wschowie otrzymał karę administracyjną od
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska tzn., że za tą kwotę Zakład Usług Wodnych
we Wschowie jest zobowiązany przeprowadzić inwestycje na terenie oczyszczalni ścieków w
Jerce, a nie zapłacić ją do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto Burmistrz
powiedział, że w 2016 roku rozliczonych jest 20 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, kolejne wnioski czekają na realizacje inwestycji. Zdaniem Burmistrza w latach
kolejnych również będą planowane dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Radny Jerzy Nowak powiedział, że Zakład Usług Wodnych we Wschowie tej kary nie zapłaci
pod warunkiem, że wykona za tą kwotę inwestycje z zakresie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Krzywiń.
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń poprosił, aby nie podawać do publicznej
wiadomości takich informacji, że Gmina zapłaciła jakieś kary finansowe. Zakład Usług
Wodnych we Wschowie już poczynił pewne inwestycje w tym zakresie. Ponadto ta uchwała,
która jest procedowana dzisiaj pomoże Gminie Krzywiń uniknąć dużych kar w przyszłości w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXI/153/2016 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Krzywiń. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
2.1 zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak przedstawił uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska zapytała czy w związku z tym, że ta uchwała jest
podejmowana na najbliższy rok szkolny, a Pan Zbigniew Bernard będzie dyrektorem do 2021
roku, to Rada będzie podejmować taką uchwałę co roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak powiedział, że przepisy zezwalają podjąć taką
uchwałę tylko na najbliższy rok szkolny, w związku z tym co roku Rada spotka się z tym
tematem.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXI/154/2016 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 3 Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska zapoznała Radnych z następującą korespondencją
Biura Rady:
a) informacją z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku,
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b) pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu,
c) pismem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
d) pismem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że nie obowiązkiem samorządu lokalnego, a Rządu
Polskiego jest finansowanie Policji. Zdaniem Burmistrza Policja powinna być odpowiednio
doposażona, ponieważ jej zadaniem jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) zdecydowała że nie zwalnia z podatku od
nieruchomości teren zajęty pod Posterunek Policji w Krzywiniu, uzasadniając, że Gmina Krzywiń
przekazuje co roku dotację do Policji.

Ad. 4 Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie

i o godz. 1100 zamknęła XXI Sesję Rady Miejskiej

Krzywinia.

Protokołował

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Podinspektor

/-/ Krystyna Motławska

/-/Mateusz Nejranowski
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