Protokół nr XXIV/2016
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 12 grudnia 2016 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 1700 XXIV
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.
Nieobecni:
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,

Andrzej Skibiński

- Radca Prawny,

Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu,

Zbigniew Bernard

- Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu,

Agnieszka Filipowicz - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu,
Dorota Słowińska

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce,

Marcin Jędroszkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu,
Grażyna Żak

- Kierownik Referatu Finansowo-budżetowego,

Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu,

Jolanta Bilska

- Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego,

Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Technicznego,

Krystyna Sikorska

- Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu,

Alicja Pawlicka

- Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia
XXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia Radni otrzymali projekty uchwał oraz materiały związane
z problematyką dzisiejszej sesji. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady stwierdziła
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prawidłowość zwołania dzisiejszej sesji. Przewodnicząca powiedziała, że 4 grudnia br. wpłynął do
Bura Rady wniosek Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandry
Ślotały o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 8 projektu uchwały w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2016-2020. Ponadto do Biura Rady wpłynął także wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta i
Gminy Krzywin Bartosza Kobusa o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 8 projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kopaszewo na lata 2016-2023”.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (14 za)
przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 8 projektu uchwały w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2016-2020.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (14 za)
przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 8 projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kopaszewo na lata 2016-2023”.
Ponadto Przewodnicząca poprosiła o dostosowanie nazwy projektu uchwały w pkt. 8.3 do nazwy
wynikającej z treści projektu uchwały, tzn. „dopisać na lata 2016-2023”.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (14 za)
przyjęła porządek obrad po zmianach, który przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 października 2016 r.
3. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015-2016.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035,
8.2 Uchwały budżetowej na rok 2017:
a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub
osobę przez niego upoważnioną,
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) Przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
d) Ustosunkowanie się Burmistrza do ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków,
e) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) Dyskusja nad ewentualnymi poprawkami, ich przegłosowanie,
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g) Podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
8.3 zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Bielewo” na lata 2016-2023.,
8.4 zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świniec na lata 2016-2023”,
8.5 zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rąbiń na lata 2016-2023”,
8.6 zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kopaszewo na lata 2016-2023”,
8.7 zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,
8.8 dowozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół, wobec których Gmina Krzywiń nie ma
obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu,
8.9 przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.,
8.10 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
8.11 wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Krzywiń,
8.12 zmiany uchwały nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 października
2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
8.13 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
8.14 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2030.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.

Wolne głosy i wnioski.

11.

Zamknięcie sesji.

Ad 2.
Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 października 2016 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XXIII 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 XXIII Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 24 października 2016 r.
Ad. 3
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca

Rady

Krystyna

Motławska

przedstawiła

informację

o

działaniach

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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Rada Miejska przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając żadnych
uwag i zastrzeżeń.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Miejska przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.
Ad.5
Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015-2016.
Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska powiedziała, że informacja o realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2015-2016 została wysłana do wszystkich Radnych oraz została
szczegółowo omówiona na Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych.
Rada Miejska przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.
Ad. 6
Informacja o oświadczeniach majątkowych.
Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska powiedziała, że sprawozdanie z analizy oświadczeń
majątkowych za 2015 rok Radnych zostało sporządzone i złożone w Biurze Rady w dniu 3
listopada br. Sprawozdanie zostało przesłane w dniu 8 listopada br. Ponadto każdy Radny
otrzymał uwagi Urzędu Skarbowego dotyczące swojego oświadczenia majątkowego. Informacja z
analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok pracowników oraz kierowników jednostek
organizacyjnych gminy została sporządzona i złożona w Biurze Rady w dniu 3 listopada br. i
przesłana Radnym w dniu 8 listopada br.
Rada Miejska Krzywinia przyjęła powyższe sprawozdania do akceptującej wiadomości, nie
zgłaszając żadnych uwag i zastrzeżeń.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych.
Brak interpelacji i zapytań Radnych.
Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawie:
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Ad. 8.1 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata
2017-2035
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń odczytała opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 20172035 jest pozytywna. Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia Komisji w sprawie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Krzywiń na lata 2017-2035 jest pozytywna. Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 20172035 jest pozytywna. Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych powiedziała, że opinia Komisji w
sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Krzywiń na lata 2017-2035 jest pozytywna. Opinia Komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń zgłosiła do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035 autopoprawki.
Autopoprawki stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu
12 grudnia 2017 roku większością głosów (5 za, 1 głos wstrzymujący się) pozytywnie
zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2035.
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Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła autopoprawki od
nr 1 do nr 5 do projektu uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych większością głosów (13 za, 1 głos
wstrzymujący się) przyjęła uchwałę nr XXIV/165/2016 w sprawie Uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 8.2 Uchwały budżetowej na rok 2017:
a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez
Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z
uzasadnieniem.

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 jest pozytywna. Opinia Komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że opinia Komisji w sprawie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017 jest pozytywna. Opinia
Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017 jest pozytywna. Opinia Komisji stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych powiedziała, że opinia Komisji w
sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017 jest pozytywna.
Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) Ustosunkowanie się Burmistrza do ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków,
Skarbnik Miasta Gminy powiedziała, że nie było uwag, zastrzeżeń i wniosków z Komisji,
natomiast na wszystkie pytania dotyczące projektu uchwały odpowiedzi zostały udzielone na
bieżąco podczas obrad Komisji.
e) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej.
Autopoprawki stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

f) Dyskusja nad ewentualnymi poprawkami, ich przegłosowanie,
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu
12 grudnia 2017 roku większością głosów (6 za, 1 głos wstrzymujący się) pozytywnie
zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
Radny Leszek Majchrzak zapytał o dwukrotne zmniejszenie kwoty na stypendia dla uczniów w
dziale 854, czy to oznacza, że odchodzimy od pewnych standardów ostatnich lat wspierania
zdolnej młodzieży. Ponadto Radny zapytał o przyczynę zmniejszenia dotacji na policję z 32.000 zł
do 12.000 zł w dziale 754 paragrafie 2300. Radny zapytał także o kwotę w rozdział 600,
paragrafie 4270, czy w kontekście budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, Gmina nie będzie
ponosić większych kosztów na remonty dróg. Radny zapytał jak kształtuje się plan działań w
zakresie realizacji inwestycji budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu.
Skarbnik Miasta i Gminy powiedziała, że w dziale 854 są stypendia dla zdolnej młodzieży, a także
stypendia socjalne. Gmina w przypadku stypendiów socjalnych ponosi koszt w wysokości 20%,
dlatego ta kwota zostanie zwiększona po otrzymaniu zawiadomienia od wojewody. Ponadto
dotacja dla policji w wysokości 12.000 dotyczy dodatkowych patroli policji w Cichowie. W
związku z tym, że w tej chwili jest przygotowywana nowa siedziba policji na rok 2017 nie planuje
się dodatkowej dotacji dla policji. Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że odbudowa nawierzchni
dróg zniszczonych w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej jest wliczona w koszty inwestycji i nie
stanowi w budżecie odrębnego zadania.
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Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków jest to priorytetowa inwestycja dla Miasta Krzywinia, dlatego Urząd Gminy
przygotowuje się do niej z dużą starannością. Burmistrz omówił pozostałe inwestycje
zaplanowane w budżecie na 2017 rok.
Radny Leszek Majchrzak powiedział, że Burmistrz odniósł się do pytań z Komisji odnośnie
potrzeby realizacji inwestycji poza budową kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
natomiast Radny ponowie zapytał czy jest plan działań w zakresie realizacji inwestycji budowy
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że zakres prac jest przewidziany na półtora roku,
w którym musi być wykonana cała inwestycja, trudno jest dzisiaj mówić o poszczególnych
etapach, miesiącach realizacji inwestycji. Natomiast w przypadku braku środków zewnętrznych
inwestycja będzie oparta na pożyczce z WFOŚiGW i wówczas inwestycja będzie podzielona na
dwa etapy budowy sieci kanalizacyjnej i budowa oczyszczalni ścieków.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (14 za) przyjęła autopoprawki od nr 1 do nr 6 do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017.
g) Podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (13 za, 1 wstrzymał się) przyjęła
uchwałę nr XXIV/166/2016 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia ogłosiła przerwę w obradach XXIV Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia o godz. 1900.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia wznowiła obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia o godz. 1915.
8.3 zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Bielewo” na lata 2016-2023.,
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
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Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXIV/167/2016 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Bielewo” na lata
2016-2023. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.4 zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świniec na lata 2016-2023”,
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXIV/168/2016 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Świniec” na lata
2016-2023. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.5 zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rąbiń na lata 2016-2023”,
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXIV/169/2016 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Rąbiń” na lata 20162023. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.6 zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kopaszewo na lata 2016-2023”,
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXIV/170/2016 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Kopaszewo” na lata
2016-2023. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.7 zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020”,
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXIV/171/2016 w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9

8.8 dowozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół, wobec których Gmina Krzywiń nie
ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu,
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak przedstawił uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXIV/172/2016 w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół, wobec których
Gmina Krzywiń nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie
przewozu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.9 przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie do w/w
projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXIV/173/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.10 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Ślotała przedstawiła
uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXIV/174/2016 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

8.11 wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Krzywiń,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
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Radny Leszek Majchrzak powiedział, że lepiej w uchwale wskazywać osoby po pełnionym
stanowisku, a nie imiennie, ponieważ w przypadku zmiany takiej osoby nie będzie konieczna
nowa uchwała.
Kierownik Referatu Oświatowo - Administracyjnego powiedziała, że Pani Barbara Matyaszczyk
ma złożone stanowisko, to oznacza, że w części podlega bezpośrednio Burmistrzowi i w części
Kierownikowi, dlatego trudno tu jest dookreślić to stanowisko, w związku z czym zasadnym jest
pozostawienie tego zapisu.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXIV/175/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.12 zmiany uchwały nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 października
2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
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
XXIV/176/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia
24 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
8.13 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
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
XXIV/177/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

8.14 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2030.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
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Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu
12 grudnia 2017 roku większością głosów (5 za, 1 głos wstrzymujący się) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20162030.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych większością głosów (13 za, 1 głos wstrzymując
się) przyjęła uchwałę nr XXIV/178/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2030. 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.
Radna Agnieszka Łagodzka zapytała o rozbudowę świetlicy Wiejskiej w Rogaczewie Wielkim.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin powiedział, że firma po rozstrzygnięciu przetargu nie może
poradzić sobie z realizacją tej inwestycji. Termin wykonania inwestycji minął z końcem
października, albo firma wykona inwestycje z naliczeniem kar umownych, albo firma odstąpi od
realizacji umowy i wówczas również zapłaci karę. W przypadku zerwania umowy Gmina
mogłaby zlecić realizację inwestycji innej firmie. Ostatnie spotkanie z firmą miało miejsce na
początku grudnia.
Radna Agnieszka Łagodzka zapytała czy wykonawcza ma jakiś ostateczny termin na wykonanie
inwestycji.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że termin realizacji inwestycji minął, i to inwestorowi
powinno zależeć na jak najszybszym wykonaniu inwestycji.
Radny Stanisław Golak zapytał o termin zakończenia realizacji oświetlenia w Mościszkach.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus powiedział, że proces inwestycyjny
przygotowania dokumentów montażu lamp oświetleniowych trwa pół roku, a realizacja samej
inwestycji około miesiąc. Jesteśmy na końcowym etapie przygotowania dokumentacji, dlatego
albo jeszcze w 2016 albo na początku 2017 lampy w Mościszkach zostaną zamontowane.
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Ad. 11
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
złożyła wszystkim życzenia bożonarodzeniowe, podziękowała za przybycie i o godz. 2015
zamknęła XXIV Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.
Protokołował

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Podinspektor

/-/ Krystyna Motławska

/-/Mateusz Nejranowski
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