Protokół nr XXV/2016
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 1100 XXV
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 Janusz Patryka- 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 w Krzywiniu,

Dominik Matelski

- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu,

Bogumiła Bąkowska

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń,

Katarzyna Bartkowiak - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu,
Agnieszka Filipowicz - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu,
Marcin Jędroszkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu,
Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu,

Jolanta Bilska

- Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego,

Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Technicznego,

Alicja Pawlicka

- Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Krystyna Sikorska

- Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu,

Rafał Krupka

- Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia
XXV 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.
Przewodnicząca powiedziała, w związku z licznymi zadaniami Biura Rady związanymi z końcem
roku kalendarzowego nie został przygotowany protokół z sesji z dnia 12 grudnia 2016 roku.
W dniu 27 grudnia br. wpłynął do Bura Rady wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń o
wprowadzenie do porządku obrad w pkt.5

projektu uchwały w sprawie

trybu udzielania i

rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania
przedszkolnego na terenie gminy Krzywiń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystywania udzielonej dotacji.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (14 za)
przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 6 projektu uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania
przedszkolnego na terenie gminy Krzywiń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystywania udzielonej dotacji.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (14 za)
przyjęła wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 2 „Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady
Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 r.”
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. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Krzywinia na 2017 rok,
5.2 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Krzywiń,
5.3 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
2

5.4 ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
5.5 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form
wychowania przedszkolnego na terenie gminy Krzywiń oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Ad. 2
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.
Rada Gminy przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając żadnych
uwag i zastrzeżeń.

Ad. 3
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 Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ad.4
Interpelacje i zapytania Radnych.
Brak interpelacji i zapytań Radnych.

Ad. 5
Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Krzywinia na 2017 rok,
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej Krzywinia odczytali plany pracy Komisji na rok
2017.
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Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXV/179/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej
Krzywinia na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.2 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Krzywiń,
Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego Jolanta Bilska przedstawiła uzasadnienie do
w/w projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXV/180/2016 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Krzywiń. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.3 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.

Radny Leszek Majchrzak zapytał czy udało się już ustalić kwotę zmniejszenia dochodów w
zakresie działu 756 rozdziału 75618 paragrafu 0490. Ponadto Radny zapytał o kwotę organizacji
imprezy sylwestrowej, ponieważ w dziale 921 rozdziale 92105 i 92109 jest wzrost kwoty o 28.000
zł. Radny zapytał, ile z tego zostanie przeznaczone na organizację sylwestra.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka powiedziała, że nie ustaliła jeszcze jakich
dochodów dotyczy to zmniejszenie, odpowiedź zostanie pisemnie przekazana do Biura Rady.
Natomiast w kwestii organizacji imprezy sylwestrowej kwota 8.500 zł jest to kwota organizacji
koncertu, natomiast będą jeszcze inne wydatki z tym związane np. ochrona. W miesiącu grudniu
Gmina Krzywiń była partnerem imprezy Bieg Fartucha, i również z tego tytułu ponosiła koszty.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XXV/181/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

5.4 ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
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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
XXV/182/2016 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2016 nie wygasają
z upływem roku budżetowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5.5 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form
wychowania przedszkolnego na terenie gminy Krzywiń oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
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
XXV/183/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Krzywiń oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Ad. 7
Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń poinformował, że od 2017 roku w związku ze zwiększeniem
budżetu gminy gminne jednostki organizacyjne będą objęte audytem wewnętrznym.
Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska zapytała czy osoby dokujące audytu będą zatrudnione
na podstawie umowy o pracę.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że audyt będzie przeprowadzany przez firmę
zewnętrzną.
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Ad. 8
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
złożyła wszystkim życzenia noworoczne , podziękowała za przybycie i o godz. 1145 zamknęła
XXV Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.
Protokołował

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Podinspektor

/-/ Krystyna Motławska

/-/Mateusz Nejranowski
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