Protokół nr XIV/2015
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 28 grudnia 2015 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Świńcu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 XIV 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.

Nieobecny: Radny Janusz Partyka- 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,

Tomasz Szymański

- Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu,

Agnieszka Filipowicz- p.o. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu od 1 stycznia
2016 r.
Grażyna Żak

- Kierownik Referatu Finansowego,

Zofia Marciniak

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu,

Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Służb Technicznych,

Krystyna Sikorska

- Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu,

Kazimierz Różczka

- Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie,

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia XIV
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 z brakiem wniosków o zmianę porządku obrad,
Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad, który przedstawia się następująco:
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Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji .
2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 listopada 2015 r.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 grudnia 2015 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 Przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
7.2 ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
7.3 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
7.4 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.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Ad 2.
Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 listopada 2015 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że do Biura Rady wpłynął wniosek Radnego Leszka Majchrzaka o
zmianę wyrażenia w pkt. 9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Radny złożył wniosek, aby
dotychczasowe wyrażenie:
„W kwestii budowy boiska sportowego Burmistrz powiedział, że płyta boiska została wykonana zgodnie
z specyfikacją boiska. Na początku 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.”
otrzymało nowe brzmienie:
„W kwestii budowy boiska sportowego Burmistrz powiedział, że płyta boiska została wykonana zgodnie
z specyfikacją boiska. Na początku 2016 roku zostaną zamontowane bramki, trybuny oraz piłko chwyty,
co zostało zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2016, tak aby na wiosnę piłkarze mogli wybiec na
murawę. Burmistrz Miasta Gminy powiedział, że boisko będzie wizytować Komisja OZPN, wówczas
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dopiero dowiemy się czy boisko spełnia wszystkie wymogi. Burmistrz jest przekonany, że boisko spełni
wymogi licencyjne, ponieważ wszystkie prace przebiegają zgodnie ze specyfikacją przetargową.”
Przewodnicząca Rady zapytała pracownika Biura Rady Mateusza Nejranowskiego, czy nastąpiło
przesłuchanie nagrania z sesji, i czy wniosek Pana Radnego jest zasadny.
Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej Krzywinia Mateusz Nejranowski powiedział, że odsłuchał
nagranie z sesji i wniosek Radnego Leszka Majchrzaka jest zasadny.
Radny Leszek Majchrzak powiedział, że razem z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Krzywinia
Zbigniewem Mrugiem i pracownikiem Biura Rady odsłuchał i te stwierdzenia mają miejsce w
wypowiedzi Burmistrza. Radny swój wniosek uzasadnił tym, że nie otrzymał odpowiedzi pisemnej na
swoeje zapytanie, dlatego wnioskuje o doprecyzowanie odpowiedzi w protokole.
Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za 5, przeciw 9) odrzuciła wniosek Radnego Leszka
Majchrzaka o wprowadzenie poprawki do projektu protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 30 listopada 2015 roku.
Rada Miejska Krzywinia większością głosów (11 za, 1 przeciw, 2 wstrzymał się) przyjęła protokół XII
Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 listopada 2015 roku.

Ad.3
Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 grudnia 2015 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zapoznała się z protokołem XIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że do Biura Rady wpłynął wniosek Radnego Leszka Majchrzaka o
zmianę wyrażenia w pk 7.2 lit. f) „Dyskusja nad ewentualnymi poprawkami, ich przegłosowanie.”
Radny złożył wniosek, aby dotychczasowe wyrażenie:
„Radny Leszek Majchrzak powiedział, że prosi o odpowiedź na jego pytanie, skąd są oszczędności na
dowozach w kwocie 160.000,00 zł.”
otrzymało nowe brzmienie:
„Radny Leszek Majchrzak powiedział, że faktycznie w obecnej sytuacji planowane oszczędności na
dowozach wynoszą ok. 126.000,00 zł natomiast po zmianach , które dokonamy dzisiaj w budżecie te
oszczędności będą wynosić ok. 160.000,00 zł zatem Radny prosi o odpowiedź, skąd są tak duże
oszczędności.”
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Przewodnicząca Rady zapytała pracownika Biura Rady Mateusza Nejranowskiego, czy nastąpiło
przesłuchanie nagrania z sesji, i czy wniosek Pana Radnego jest zasadny.
Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej Krzywinia Mateusz Nejranowski powiedział, że odsłuchał
nagranie z sesji i wniosek Radnego Leszka Majchrzaka jest zasadny.
Rada Miejska Krzywinia większością głosów (za 5, przeciw 8, 1 głos wstrzymujący się) odrzuciła
wniosek Radnego Leszka Majchrzaka o wprowadzenie poprawki do projektu protokołu z XIII Sesji
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 grudnia 2015 roku.
Rada Miejska Krzywinia większością głosów (11 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się) przyjęła protokół XIII
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 grudnia 2015 roku.

Ad. 4
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. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak powiedział, że w okresie międzysesyjnym:
- uczestniczył w spotkaniach bożonarodzeniowymi, koncertach, jasełkach,
- odbył spotkanie ze Starostą Powiatu Kościańskiego w sprawie wspólnych inwestycji na terenie Gminy
Krzywiń w roku 2016,
- zakupione zostały materiały dydaktyczne dla szkół,
- odbył spotkania z przedsiębiorcami,’
- uczestniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji,
Rada Miejska Krzywinia przyjęła powyższe sprawozdania do akceptującej wiadomości, nie zgłaszając
żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych.
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Brak interpelacji i zapytań Radnych.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 Przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały wraz
z poprawkami stylistycznymi w treści uchwały.
Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jerzy
Kryś przedstawił sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r. Ponadto Pełnomocnik omówił
założenia do Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
Radny Leszek Majchrzak zapytał o kwotę na zakup energii. Radny przytoczył, że w 2014 roku na zakup
energii przeznaczone było 7.000,00 zł, w 2015 roku 12.000,00 zł, a w roku 2016 proponuje się
7.000,00 zł. Radny zapytał z czego wynika takie zróżnicowanie. Radny złożył wniosek, aby
sprawozdanie

w

formie

pisemnej

z

realizacji

Miejsko-Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Rada Miejska Krzywinia
otrzymywała do dnia 30 marca za rok poprzedzający.
Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że sprawozdanie Burmistrza omawiane na sesji absolutoryjnej
obejmuje m.in. sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Radny Jerzy Nowak powiedział, że widać, że komisja działa, wykonała wiele zadań. Radny zapytał, czy
program mógłby być bardziej szczegółowy.
Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jerzy
Kryś powiedział, że nie, szczegółowe zapotrzebowanie składa do Skarbnika Miasta i Gminy Krzywiń,
natomiast program nie może być aż tak szczegółowy. Ponadto pełnomocnik powiedział, że jest to żywy
program, wnioski wpływają w trakcie roku, dlatego nie można tak szczegółowo tego wyliczyć.
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Radny Leszek Majchrzak powiedział, że zgadza się z pełnomocnikiem, również uważa, że

zbyt

szczegółowy program może później zamknąć pewne możliwości, dlatego zdaniem Radnego tym
bardziej Radni powinni otrzymywać szczegółowe pisemne sprawozdanie.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że to jest program, a nie plan, zdaniem Przewodniczącej Program
jest to pojęcie szersze, ogólniejsze aniżeli plan. W związku z tym w programie nie powinno się podawać
szczegółowo pewnych danych.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powiedział, że corocznie po zakończeniu budżetu jest
przygotowywane sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w którym zawarte
są informacje dotyczące Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zdaniem Burmistrza nie powinno się powielać tych
samych sprawozdań.
Rada Miejska Krzywinia większością głosów (1 za, 10 przeciw, 3 wstrzymało się) odrzuciła wniosek
Radnego Leszka Majchrzaka o sporządzanie corocznego sprawozdania w formie pisemnej z realizacji
Miejsko-Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i

Przeciwdziałania Narkomanii.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XIV/119/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
7.2 ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
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
XIV/120/2015 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie wygasają
z upływem roku budżetowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.3 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu
uchwały.
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Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XIV/121/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
7.4 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 do w/w projektu
uchwały.
Rada Miejska Krzywinia w obecności 14 Radnych jednogłośnie (14 za) przyjęła uchwałę nr
XIV/122/2015 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
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Ad.9
Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wraz z Przewodniczącą Rady i Skarbnik Miasta i Gminy
podziękowali Panu Tomaszowi Szymańskiemu za wieloletnią pracę mieszkańcom Gminy Krzywiń na
stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Bieżyniu. Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że Tomasz
Szymański na terenie Gminy pełnił wiele funkcji, był nauczycielem wychowania fizycznego,
animatorem Orlika, kierownikiem Hali widowiskowo-sportowej w Krzywiniu, dyrektorem ZSiPO w
Bieżyniu, udzielał się w organizacjach pozarządowych. Dzięki tej działalności Pan Tomasz przyczynił
się do rozwoju dzieci i młodzieży na terenie Gminy Krzywiń. Burmistrz wyraził nadzieję na współpracę
w dziedzinie sportu i kultury pomiędzy Miastem Leszno, a Gminą Krzywiń.
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu Tomasz Szymański podziękował
wszystkim za współpracę i za to, że przez te wszystkie lata mógł się rozwijać i zdobyć wiedzę,
niezbędną do wygrania konkursu w Urzędzie Miasta w Lesznie.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawił Panią Agnieszkę Filipowicz jako p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu, która obejmie stery od 1 stycznia 2016 roku.
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Ponadto Burmistrz w związku z przejściem na emeryturę podziękował kierownikowi Rejonu Dróg
Wojewódzkich Kazimierzowi Różdżce za owocną współpracę przy realizacji przedsięwzięć na drogach
wojewódzkich na terenie Gminy Krzywiń.
Ad. 10
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,
podziękowała wszystkim za przybycie, złożyła życzenia noworoczne i o godz. 1825 zamknęła XIV Sesję
Rady Miejskiej Krzywinia.
Protokołował

Przewodniczyła

Podinspektor

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Motławska

/-/Mateusz Nejranowski
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