Protokół nr XII/2015
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 30 listopada 2015 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Świńcu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 10 XII
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 13
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny:
- Radna Teresa Klupś,
- Radny Antoni Nowak.

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,
Beata Zborowska

- Dyrektor Zespołu Szkół Placówek Oświatowych im. Adma

Mickiewicza w Lubiniu,
Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

Jolanta Bilska

- Kierownik Referatu Oświatowo - Administracyjnego,

Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Służb Technicznych,

Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

Przemysław Buryan - Koordynator Szlaku Piastowskiego.
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Lista zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia
XII 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 przybyciem na sesję Koordynatora Szlaku Piastowskiego Przemysława Buryana,
Przewodnicząca Rady poprosiła go o komentarz w sprawie projektu uchwały w sprawie
utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak
Piastowski w Wielkopolsce”,

Koordynator

Szlaku

Piastowskiego

Przemysław

Buryan

przedstawił

idee

Szlaku

Piastowskiego, główne cele stowarzyszenia. Koordynator Szlaku Piastowskiego omówił także
dokumenty programowe, przedstawił korzyści płynące z przystąpienia do Stowarzyszenia.
Przewodnicząca Rady podziękowała Panu Przemysławowi Buryan za przybycie i szczegółowe
omówienie idei Szlaku Piastowskiego.
Przewodnicząca Rady złożyła następujące wnioski o zmianę porządku obrad:
a) wykreślenie z porządku obrad pkt. 7.8 projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia
prac na pomniku przyrody,
b) wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 7.8 projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XI/98/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 października 2015 roku w
sprawie powołania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
c) wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 7.10 projektu uchwały w zmiany uchwały Nr
IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 20152018.
d)

wprowadzenie do porządku obrad pkt. 8 Oświadczenia nr 3/2015Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 30 listopada 2015 roku popierającego stanowisko samorządów
południowo-zachodniej Wielkopolski ws. Białej Księgi Ochrony Złóż.

e)

zmiany w brzmieniu pkt. 7.3, 7.4 i 7.5 w zakresie zmiany wyrazów „od” na wyraz
„do”.
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił komentarz do
złożonych wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (13 za)
wykreśliła z porządku obrad pkt. 7.8 projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia prac na
pomniku przyrody.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (12 za, 1
wstrzymujący się)

wprowadziła do porządku obrad pkt. 7.8 projekt uchwały w sprawie

zmiany uchwały nr XI/98/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 października 2015 roku w
sprawie powołania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (13 za)
wprowadziła do porządku obrad pkt 7.10 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (13 za)
wprowadziła do porządku obrad pkt. 8 Oświadczenie nr 3/2015Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 30 listopada 2015 roku popierające stanowisko samorządów południowo-zachodniej
Wielkopolski ws. Białej Księgi Ochrony Złóż.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (13 za)
zmieniła brzmienie pkt. 7.3, 7.4, 7.5 w zakresie zmiany wyrazów „od” na wyraz „do”.
Rada Miejska Krzywinia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (13 za)
przyjęła porządek obrad po zmianie, który przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji .
2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 października 2015 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 2014-2015.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
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7.1 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości,
7.2 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
7.3 określenia wzorów formularzy od wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
7.4 określenia wzorów formularzy od wymiaru i poboru podatku rolnego,
7.5 określenia wzorów formularzy od wymiaru i poboru podatku leśnego,
7.6 aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla
bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na
rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Gaju
7.7 utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak
Piastowski w Wielkopolsce”,
7.8 zmiany uchwały nr XI/98/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 października
2015 roku w sprawie powołania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń
7.9 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
7.10zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Krzywiń na lata 2015-2018.
Oświadczenie nr 3/2015Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 listopada 2015 roku

8.

popierające stanowisko samorządów południowo-zachodniej Wielkopolski ws. Białej
Księgi Ochrony Złóż.
9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.

Wolne głosy i wnioski.

11.

Zamknięcie sesji.

Ad 2.
Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 października 2015 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XI Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia, Radni również mieli możliwość zapoznania się, dlatego wnosi o przyjęcie
protokołu bez konieczności odczytywania.
Rada Miejska Krzywinia jednogłośnie (13 za) przyjęła protokół XI Sesji Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 26 października 2015 r.
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Ad.3
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności 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. 4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Sprawozdanie stanowi załączniki do
niniejszego protokołu.
Rada Miejska Krzywinia przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości, nie
zgłaszając żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ad. 5
Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014-2015.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak przedstawił informację o realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2014-2015.
Radny Leszek Majchrzak powiedział, że z przedłożonej informacji wynika, że w Zespole Szkół
w Krzywiniu nie ma żadnych kółek przedmiotowych, co przekłada się na gorsze wyniki w
konkursach na szczeblach powiatowym i wojewódzkim. Radny zapytał, czy to są rzeczywiste
dane, czy sprawozdawca ze szkoły nie przedstawił kółek przedmiotowych.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak powiedział, że są to informacje zebrane ze
szkół i scalane przez pracowników Urzędu Gminy.
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Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego Jolanta Bilska powiedziała, że każda
szkoła ma dowolność w przygotowaniu sprawozdania, nie ma jednolitego szablonu. Kierownik
dodała, że to sprawozdanie różni się tym od poprzedniego, że znalazł się punkt dotyczący
nadzoru pedagogicznego. Zdaniem Kierownik informacja dotycząca kółek nie była na tyle
istotna, aby umieścić o niej informację, co nie zmienia faktu, że takie kółka funkcjonują w
Zespole Szkół w Krzywiniu.
Radny Leszek Majchrzak powiedział, że chciał tylko doprecyzować tą kwestię, natomiast nie
rozumie dlaczego Pani Kierownik twierdzi, że nie zwróciliśmy uwagi na inne aspekty, po
prostu o to co zapytał wydawało mu się interesujące.
Rada Miejska Krzywinia przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.

Ad 6
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że Radny Leszek Majchrzak złożył interpelację do
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Przewodnicząca Rady odczytała interpelację:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w następujących sprawach:
I.

Proszę

o

udzielenie

informacji

w

sprawie

realizacji

zadania

Gminy

Krzywiń

w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i
Łuszkowo, które miałyby być realizowane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
1. Czy jest już wypracowany optymalny model realizacji przedsięwzięcia z firmą DROBUD?
Jeżeli nie… proszę o podanie terminu w jakim w/w model zostanie wypracowany.
2. Czy

znany

jest

już

ostateczny

lub

zbliżony

projekt

inwestycji

wraz

z kosztorysem?
Jeśli tak…czy znamy już szacunkowe koszty dla mieszkańców- czy jest już znany koszt za 1 m3
ścieków, który będą opłacali odbiorcy tej usługi?
Jeżeli nie… proszę o podanie terminu do jakiego taki projekt wraz z kosztorysem zostanie
przygotowany.
II.

Proszę o udzielenie informacji w sprawie realizacji inwestycji budowy boiska sportowego w
Krzywiniu /ul. Strzelecka/.
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1.

Czy

wszystkie

prace

związane

z

zakresem

specyfikacji

technicznej

wykonania

i dokumentacji projektowej zostały zrealizowane? Jeśli nie… to jakie prace nie zostały
wykonane?
Czy boisko spełnia wymogi licencyjne WZPN stawiane klubom klasy okręgowej (informacja o

2.

wymogach jest podana na stronach związku OZPN i WZPN)? Jeśli nie… kiedy takie wymogi
będzie spełniać, czy w/w wymogi zostaną spełnione do końca lutego 2016 roku?
3.

Kto obecnie zajmuje się, a także kto będzie zajmował się konserwacją boiska, dbałością
odpowiedni jego stan? Czy wykonawca posiada odpowiedni sprzęt, który pozwoli na właściwą
pielęgnacje boiska trawiastego?”

Radny Leszek Majchrzak przeprosił za literówki, które pojawiły się w interpelacji, które złożył.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach XII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o
godz. 1835.
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady XII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia o godz. 1850.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
od nieruchomości,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie w/w projektu
uchwały wraz z proponowanymi poprawkami.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XII/105/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7.2 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie w/w projektu
uchwały.
7

Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XII/106/2015 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.3 określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie w/w projektu
uchwały wraz z proponowanymi poprawkami.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XII/107/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.4 określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie w/w projektu
uchwały wraz z proponowanymi poprawkami..
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XII/108/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.5 określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie w/w projektu
uchwały wraz z proponowanymi poprawkami..
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XII/109/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.6 aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla
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bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na
rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Gaju,
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Maciej Gubański przedstawił
uzasadnienie w/w projektu uchwały. Kierownik powiedział, że Gmina Krzywiń w 2016 roku na
utrzymanie bezdomnych zwierząt poniesie koszt około 38.000,00 zł, jako procent kosztów
stałych i 50.000,00 zł wpisowego, płatnego w pierwszym roku.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XII/110/2015 w sprawie aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004
r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla
bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i
eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
7.7 utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny
„Szlak Piastowski w Wielkopolsce”,
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Pan Jacek Nowak przedstawił uzasadnienie w/w projektu
uchwały.
Radny Leszek Majchrzak zapytał Burmistrza ile gmina zapłaci z tytułu składki członkowskiej
do Stowarzyszenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń odpowiedział, że dokładnie będzie to kwota 1971 zł.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XII/111/2015 w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster
Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
7.8 zmiany uchwały nr XI/98/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 października
2015 roku w sprawie powołania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń,
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus przedstawił uzasadnienie w/w
projektu uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych zwykłą większością głosów (12 za, 1 głos
wstrzymujący się) przyjęła uchwałę nr XII/112/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XI/98/2015
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania Rady
Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.9 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie w/w projektu
uchwały wraz z proponowanymi poprawkami.
Radny Leszek Majchrzak zapytał:
- o jakich drogach dojazdowych jest mowa w dziale 600, paragrafie 6050 „wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych”,
- jaka usługa promocyjna mieści się w dziale 750 „Administracja Publiczna paragrafie 4300
„Zakup usług pozostałych”,
- co zostało zakupione za kwotę 29301 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
przeciwpożarowa” 2820 „ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”,
- z czym są związane wynagrodzenia w dziale 801 „Oświata”, w paragrafie 4010
„Wynagrodzenia osobowe pracowników”.
- z czym jest związana zmiana kwoty o 50000 zł w dziale 801 „Oświata”, w paragrafie 4300
„Zakup usług pozostałych” i czy jest to rzeczywista zmiana kosztów dowozu w Gminie
Krzywiń po reorganizacji.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka powiedziała, że w dziale 600, paragrafie
6050 zmiana tej kwoty dotyczy niezrealizowania wykupu gruntu pod drogę w Gierłachowie,
Jeżeli chodzi o wydatki w dziale 750, związane są one z drukiem Kuriera Krzywińskiego.
Zmiany w dziale „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa” dotyczą dotacji do
OSP Jerka na osprzęt do nowego samochodu. Zmiany w dziale Oświata dotyczą odpraw w
związku z przejściem na emeryturę dla nauczycieli i dyrektora. Jeżeli chodzi o dowozy, jest to
kwota, która pozwoli uregulować dowóz dzieci do szkół w miesiącu grudniu, zmiany w tym
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zakresie podyktowane są dodatkowymi trasami dla dzieci na zajęcia ponad lekcyjne, głównie
chodzi o kursy w Jerce i Krzywiniu.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XII/113/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

7.10 zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia
2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie w/w projektu
uchwały wraz z proponowanymi poprawkami..
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła uchwałę nr
XII/114/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12
stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Krzywiń na lata 2015-2018. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Oświadczenie nr 3/2015Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 listopada 2015 roku
popierające stanowisko samorządów południowo-zachodniej Wielkopolski ws. Białej
Księgi Ochrony Złóż.
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak przedstawił informacje związane z
planowaną na terenie m.in. Gmin Krzywiń kopalni odkrywkowej Burmistrz powiedział, że do
15 grudnia br. można brać udział w konsultacjach Białej Księgi Ochrony Złóż. Burmistrz
przedstawił także skutki powstania takiej kopalni odkrywkowej.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 13 Radnych jednogłośnie (13 za) przyjęła oświadczenie
nr 3/2015 popierające stanowisko samorządów południowo-zachodniej Wielkopolski ws. Białej
Księgi Ochrony Złóż. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9
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Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że dialog konkurencyjny który prowadzi z
partnerem/inwestorem w kwestii realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu w ramach Partnerstwa PublicznoPrywatnego nie może zostać upubliczniony, w związku z tym nie wszystkie informacje są
jawne. Burmistrz Miasta i Gminy odpowiadając na pytania radnego powiedział, że terminu
realizacji inwestycji jeszcze nie zna. Same negocjacje powinny zakończyć się na początku
przyszłego roku. Burmistrz powiedział, że cztery rundy negocjacji już się odbyły, wkrótce
rozpoczną się kolejne. Burmistrz powiedział, że wstępnie jest już przygotowany projekt
umowy i SIWZ. Wszystkie szczegółowe informacje będą umieszczane w Biuletynie Informacji
Publicznej. Burmistrz powiedział, że projekt techniczny nie jest przygotowany, w związku z
czym kosztorys nie jest jeszcze znany. Burmistrz zapewnił, że przed podpisaniem umowy
odbędzie się spotkanie z Radnymi w tym temacie. W kwestii budowy boiska sportowego
Burmistrz powiedział, że płyta boiska została wykonana zgodnie z specyfikacją boiska. Na
początku na 2016 roku zostaną zamontowane bramki, trybuny oraz piłko chwyty. Burmistrz
Miasta Gminy powiedział, że boisko będzie wizytować Komisja OZPN, wówczas dopiero
dowiemy się czy boisko spełnia wszystkie wymogi. Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że
stanem murawy zajmuje się firma z terenu Gminy Krzywiń, wybrana w drodze zapytania
ofertowego. Zakres robót był wskazany w zapytaniu ofertowym, w związku z czym
wykonawca będzie z tego rozliczony. Burmistrz miasta i Gminy powiedział, że konserwacją
już gotowego boiska będzie zajmowała się firma wybrana po zakończonej inwestycji również
w drodze zapytania ofertowego. Cała inwestycja jest również nadzorowana przez inspektora
budowlanego.
Radny Leszek Majchrzak powiedział, że pół roku temu Burmistrz Miasta i Gminy powiedział,
że na końcu roku 2015 miały być znane już bliższe szczegóły dotyczące inwestycji polegającej
na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Krzywiniu, dlatego termin
zadawania pytań nie jest przypadkowy. W kwestii budowy boiska Radny uważa, że na
przełomie lutego i marca boisko powinno być odebrane, jeżeli boisko to ma być włączone do
systemu rozgrywek. Radny chciał się upewnić, czy do końca lutego gmina jest w stanie
wykonać wszystkie przedsięwzięcia poza murawą, czyli powinno być 200 miejsc siedzących,
wymogi komisji licencyjnej, ogrodzenie obiektu piłkarskiego, oznaczenie punktu sanitarnego,
wydzielenie miejsca dla drużyny gości.
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus powiedział, że ma wrażenie, że
Pan Radny poucza nas w kwestii budowy tego boiska. Ponadto Zastępca Burmistrza
powiedział, że ogrodzenie już jest wykonane, stan boiska przy okazji będąc w Krzywiniu
zwizytował prezes OZPN razem z komisją licencyjną. Do wykonania pozostało jeszcze zakup
bramek, wiaty dla gości i gospodarzy, trybuny na 128 osób przedzielonej na pół dla gości i
gospodarzy. Zastępca Burmistrza powiedział, że wszystkie warunki i wymogi są mu znane
zarówno na etapie projektowania i wykonawstwa. Zdaniem Zastępcy Burmistrza takie sprawy
można szczegółowo omówić na Komisjach Rady Miejskiej Krzywinia, ponadto Zastępca
Burmistrza powiedział, że Radny powinien pracować nie tylko na sesjach, ale także w okresie
między sesjami.
Radny Leszek Majchrzak powiedział, że jego pytań nie należy traktować jako nauki, Radny
chciał mieć tylko gwarancję, że na wiosnę nasi piłkarze będą mogli zagrać na boisku w
Krzywiniu. Radny dodał, że między sesjami również pracuje.
Radny Jerzy Nowak zapytał czy gmina myśli o pozyskaniu środków unijnych w partnerstwie
publiczno-prywatnym odnośnie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w
Krzywiniu.
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że są możliwe projekty hybrydowe, rozważamy takie
pozyskanie środków unijnych na tą inwestycję.

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

Ad. 11
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1900 zamknęła XII Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.
Protokołował

Przewodniczyła

Podinspektor

Przewodnicząca Rady Miejskiej
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/-/ Krystyna Motławska

/-/Mateusz Nejranowski
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