Protokół nr XXIII/2016
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 24 października 2016 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 1700 XXIII
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 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,

Andrzej Skibiński

- Radca Prawny,

Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu,

Bogumiła Bąkowska

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń,

Violetta Drożdżyńska - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu
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,

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,

Sławomir Krzysztofik - Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu,
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia
XXIII 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.
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W związku z brakiem wniosków o zmianę porządku obrad, Przewodnicząca Rady przystąpiła do
realizacji porządku obrad, który przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji .
2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 r.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z
wykonania uchwał za III kwartał 2016 roku.
5. Wręczenie stypendiów i nagród Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego
Chłapowskiego.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu ze struktur MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu i utworzenia odrębnej jednostki
organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu,
7.2 uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
7.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości,
7.4 opłaty prolongacyjnej.
7.5 zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Łuszkowie.
7.6 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
7.7 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2022,
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
Ad 2.
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XXII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia, Radni również mieli możliwość zapoznania się, dlatego wnosi o przyjęcie protokołu
bez konieczności odczytywania.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 19 września 2016 r.
Ad. 3
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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. 4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z
wykonania uchwał za III kwartał 2016 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z wykonania uchwał za III kwartał 2016 roku..
Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.
Ad.5
Wręczenie stypendiów i nagród Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego
Chłapowskiego.
Dr Emilian Prałat, członek zarządu Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego
przedstawił obszary działalności Stowarzyszenia na terenie Powiatu Kościańskiego.
Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego z terenu Miasta i Gminy
Krzywiń otrzymali:
a) Anna Marcniak,
b) Roksana Tadeusz,
c) Izabela Rodzik,
d) Kamil Wawrzyniak,
Nagrodę finansową za dobre wyniki otrzymali:
a) Maria Marciniak,
b) Karolina Golembka
Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodnicząca Rady oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Dr Emilian
Prałat, wręczyli stypendystom akty nadania stypendiów i nagród Stowarzyszenia Oświatowego
im. Dezyderego Chłapowskiego.

Ad. 6
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Interpelacje i zapytania Radnych.
Brak interpelacji i zapytań Radnych.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu ze struktur MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu i utworzenia odrębnej jednostki
organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu,
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały. Ponadto w związku z tym, że nie jest to prawo miejscowe i nie ma konieczności
publikacji uchwały w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego Zastępca Burmistrza
złożył wniosek o nadanie nowego brzmienia § 6. uchwały „Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.”
Radny Leszek Majchrzak powiedział, że ma wątpliwość co do § 8 statutu w brzmieniu „Zasady
korzystania ze świadczeń jednostki, w tym opłatę za pobyt ustala podmiot kierujący czyli Miejsko
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.”. Zdaniem Radnego po wyodrębnieniu
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu będzie on jednostką samodzielną, a w
przytoczonym fragmencie statutu mowa jest o podmiocie kierującym- Miejsko- Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu Dorota Ślotała
powiedziała, że rozwiązanie to wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę wraz
z poprawką nr XXIII/158/2016 w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Krzywiniu ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu
i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krzywiniu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.2 uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
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Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXIII/159/2016 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości,
Kierownik Referatu Finansowo-budżetowego Grażyna Żak przedstawiła uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska powiedziała, że stawki podatków lokalnych były
omawiane na Komisji Budżetu i Finansów oraz na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady
Miejskiej Krzywinia. Komisja Budżetu i Finansów analizowała kształtowanie się stawek na
przestrzeni lat 2010 do 2016 na podstawie opracowanych materiałów we własnym zakresie.
Mając na względzie rozwój gospodarczy naszej gminy Komisja uznała za zasadne stawki
zaproponowane przez Burmistrza Pana Jacka Nowaka na 2017 rok.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXIII/160/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.4 opłaty prolongacyjnej.
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego Grażyna Żak przedstawiła uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXIII/161/2016 w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
7.5 zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Łuszkowie.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Projekt uchwały był opiniowany przez zebranie wiejskie w Łuszkowie i otrzymał opinię
pozytywną.
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Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXIII/162/2016 w sprawie określenia zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w
Łuszkowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.6 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji w spawie
zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXIII/163/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
7.7 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2022,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja multimedialna stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji w spawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2022,
Rada Miejska Krzywinia w obecności 15 Radnych jednogłośnie (15 za) przyjęła uchwałę nr
XXIII/164/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń
na lata 2016-2022. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń podziękował Radnym Rady Miejskiej Krzywinia za
uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która przewiduje szereg bardzo ważnych
inwestycji dla Gminy Krzywiń, w szczególności budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji
sanitarnej w Krzywiniu.

Ad. 8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ad. 9
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Wolne głosy i wnioski.
Radna Teresa Klupś zapytała Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń o planowane podwyżki cen
wywozu śmieci.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że podwyżki nie zostały jeszcze uchwalone, ale
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego będzie ten temat
omawiany. Wynika to m.in. z próby podniesienia ceny za zagospodarowanie odpadów
w Trzebani. Cześć odpadów tzw. niebezpiecznych muszą trafiać w inne miejsca, co również
generuje koszty. Burmistrz powiedział, że dyskusja odbędzie się po rozstrzygnięciu przetargów na
wywóz nieczystości stałych, będą znane nowe stawki, dlatego będzie można więcej powiedzieć
o kalkulacji finansowej Związku. Burmistrz powiedział, że

ilość odpadów komunalnych

odbieranych w roku średnio od mieszkańca Gminy Krzywiń znacznie wzrosła w ostatnich latach.
Burmistrz zapewnił, że podejmie wszelkie starania, aby te podwyżki o ile będą konieczne nie były
aż tak drastyczne.
Radny Leszek Majchrzak powiedział, że Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zobowiązał się na
dzisiejszej sesji udzielić odpowiedzi na pytanie z poprzedniej sesji w kwestii wynagrodzeń
osobowych w gimnazjach i szkołach zawodowych.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń powiedziała, że plan na wynagrodzenia osobowe w Zespole
Szkół w Krzywiniu był niewystarczający, dlatego na dzisiejszej sesji zostały podjęte zmiany
w tym zakresie wydatków. Zdaniem Skarbnik wynikało to ze złego oszacowania wydatków w
tym zakresie.
Ad. 10
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1925 zamknęła XXIII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.
Protokołował

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Podinspektor

/-/ Krystyna Motławska

/-/Mateusz Nejranowski
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