O.0052/2/2010
PROTOKÓL NR II/2010
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 06 grudnia 2010 roku w godz. 16,00 – 17,00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi
załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak,
Zastępca Burmistrza Książa Wlkp. Pani Bogumiła Walczak,
Sekretarz Gminy Książ Wlkp. Pani Mirela Grześkowiak,
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
Sołtysi,
Przedstawiciel mediów – Tydzień Ziemi Śremskiej,
Mieszkańcy gminy Książ Wlkp.
Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do punktu 1 i 2 porządku obrad:
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając II sesję Rady Miejskiej
powitał radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz przybyłych gości.
Stwierdził, że na podstawie listy obecności, na Sali jest obecnych 14 radnych, zatem Rada jest
władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Do punktu 3 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7.Podjęcie uchwał w sprawie powołanie stałych komisji Rady i ich składu osobowego.
8.Interpelacje i zapytania radnych
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje
11.Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Na podstawie art. 29a ustawy o samorządzie gminnym nowo wybrany Burmistrz Pan Teofil
Marciniak złożył ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
gminy”. Tak mi dopomóż Bóg.
Do punktu 5 porządku obrad:
Protokół z I Sesji Rady Miejskiej z dnia 01 grudnia br. został przyjęty, bez uwag w głosowaniu
jawnym w obecności 14 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
Na salę obrad przybyła Radna Bogumiła Skiera – odtąd Rada obradowała w pełnym 15
osobowym składzie.
Do punktu 6 porządku obrad:
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania.
Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 16 Statutu Gminy Rada powołuje
następujące stałe komisje:
1. Rewizyjną,
2. Budżetu, Prawa i Samorządu,
3. Społeczno – Gospodarczą,
4. Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.
2

a)Wybór Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 18a ust.2 ustawy o samorządzie
gminnym, członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący ani
Wiceprzewodniczący Rady. Radni na posiedzeniu komisji wypowiedzieli się w jakich komisjach
chcą pracować.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz
ustalenia składu osobowego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/3/06 w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia składu osobowego - która stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.
b) Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 84 ust.2 Statutu Gminy Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Radny Jacek Mądry zgłosił kandydaturę Radnego Ryszarda Szymańskiego, który w
poprzedniej kadencji był również przewodniczącym komisji. Radny Ryszard Szymański wyraził
zgodę na kandydowanie.
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie
kto z Państwa Radnych jest za tym, aby Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Radny
Ryszard Szymański.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”
wypowiedziała się za kandydaturą Radnego Ryszarda Szymańskiego na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/4/10 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. - która
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
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c) Wybór pozostałych komisji rady
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady oraz
ustalenia ich składu osobowego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/5/10 w sprawie
powołania stałych komisji rady oraz ustalenia składu osobowego - która stanowi załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu.
Do punktu 8 porządku obrad.
Radna Antonina Jankowiak - w Chrząstowie na drodze koło figury płynie z góry woda, która
wymyła rów wzdłuż drogi przez co jest utrudniony przejazd do szkoły czy ze szkoły, stwarza to
ogromne niebezpieczeństwo, dlatego należy się zając tym problemem. Następna sprawa dotyczy
odśnieżania. Mieszkańcy, którzy mieszkają na tzw. górce nie mogą wyjechać, ponieważ wczoraj
nawiało śniegu i ludzie nie mogą dojechać do pracy. W ubiegłym roku było mówione, że
mieszkańcy będą sobie sami odśnieżać, ponieważ to zdaje egzamin i byłoby to tańsze niż usługa
Pana Cynki.
Radny

Maciej Lewandowski – jeden z mieszkańców zwrócił się do mnie w sprawie

wywiezienia śniegu z miasta, są pracownicy od utrzymania miasta w czystości, którzy mogliby
to zrobić.
Radny Ryszard Szymański – jeśli chodzi o drogę w Chrząstowie to kiedyś była tam końcówka
drenów albo źródło, było to ok. 15 m od szosy i woda rowkiem ściekała. Problem zrobił się gdy
rów został zasypany, ponieważ woda ta nie ma gdzie spływać. Odnośnie odśnieżania to przy
pierwszym śniegu wszystkie ulice były odśnieżone, zaś przy drugim nawet droga powiatowa nie
była odśnieżona. Uważam, że powiat czy województwo podpisując umowę z daną firmą
przydziela jej za dużo kilometrów i nie mogą się przez to wyrobić - takie jest moje osobiste
odczucie. Druga sprawa związana z odśnieżaniem - pług odśnieżając ul. Jana Pawła II,
Powstańców, Kościuszki jechał tylko prawą stroną a lewa strona została nienaruszona w związku
z tym śnieg się nawarstwia i zostaje do połowy jezdni nieruszony. Dzisiaj pług przejechał
ul. Powstańców pod prąd i jest wszystko odśnieżone.

Powinny być też oczyszczone

skrzyżowania, ponieważ wyjazd z jednej ulicy w drugą to jedna udręka.
Radny Maciej Lewandowski - zapowiadają następne opady śniegu, dlatego należy ten śnieg
wywieźć.
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Radny Marek Mostowski – nieprzejezdna jest też ul. Radoszkowska. Należy wystąpić z
wnioskiem do NFZ, aby w Książu Wlkp. był drugi stomatolog, aby nie było takiej sytuacji, że
pierwszego dnia danego miesiąca są zapisy, kolejki, telefon jest nieczynny i praktycznie dostać
się do stomatologa jest niemożliwe.
Powinien być też uruchomiony punkt stomatologiczny w

przychodni w Mchach. Wtedy

sytuacja, jeśli chodzi o leczenie zębów w naszej gminie poprawiła by się.
Do punktu 9 porządku obrad.
Pan Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego UM. – dlaczego nie odśnieżają
rolnicy, dlatego, że rządzi tu prawo zamówień publicznych, musieliśmy przeprowadzić
postępowanie przetargowe. Do ubiegłego roku umowy były podpisywane na podstawie
złożonych ofert i wg stawek jakie były w sąsiednich gminach lub powiecie. W tej chwili musiał
być przetarg. Rolnicy owszem pomóc mogą, jeżeli tragiczna sytuacja się pojawia i wtedy będzie
można zwrócić koszty. Mamy dwóch wykonawców na terenie gminy, umowy będą podpisane na
okres od stycznia do grudnia 2011 roku. Uwagi odnośnie odśnieżania przyjmuję.
Wywożenie śniegu kosztowało na w tym roku ok. 40-50 tys. zł., wywożenie to trwało kilka dni
i nocy. Można wywieźć pewną ilość śniegu, ale proszę przyczepę załadować łopatami, zaś
wynajem koparki kosztuje 100 złotych za godzinę. Wiem, ze opady śniegu będą w środę cały
dzień i w czwartek też się pojawią. Nie wiem czy śnieg wywozić na bieżąco i wydawać
pieniądze, których może nam w tym roku zabraknąć, bo są to środki cały czas z tego samego
budżetu. Co do terminu, to drogi gminne są odśnieżane wg V standardu czyli po ustaniu
zjawiska odśnieżane ma być do 6 godzin. Nie ma możliwości, aby w tym samym czasie
wszędzie odśnieżano.
Radny Maciej Lewandowski - skoro dzwoni ktoś, że nie może wyjechać, to nie będę cytował
przepisów o odśnieżaniu, bo to mieszkańców nie interesuje. Dalej będę kontynuował kwestię
ludzi zatrudnionych w zieleni, na dzień dzisiejszy co robią?
Pan Grzegorz Rabczewski

- odśnieżają wszystkie chodniki, które są w naszym zakresie

odśnieżania, które są przy naszych terenach.
Radny Maciej Lewandowski – skoro odśnieżają wszystko, to co jest z ul. Wichury, są budynki
które nie są zamieszkałe, gdzie nikt nie odśnieża, pracownicy ci powinni przejść ulice i zobaczyć
gdzie nie są odśnieżone chodniki. Wiem, że mamy regulamin utrzymania porządku i czystości,
że można nałożyć mandat na tych, którzy tego nie robią, ale trzeba się też zainteresować czy ktoś
tam mieszka. Bo co z tego, że 15 metrów jest odśnieżone a kolejne 30 metrów nie, bo nikt nie
mieszka lub są przerwy między budynkami. Nie zgodzę się jednym, nie mówię aby pracownicy
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zieleni odśnieżali całą gminę, ale chodzi mi o miasto, nie można zaparkować samochodu,
dlatego należy ten śnieg wywieźć.
Radna Antonina Jankowiak – kto świadczy usługi odśnieżania na terenie naszej gminy. W
ubiegłym roku był Pan Cynka.
Pan Grzegorz Rabczewski - jest to ten sam rok, ponieważ umowa jest podpisywana na rok
kalendarzowy.
Radny Ryszard Szymański – na ul. 23 Stycznia przy centrali telefonicznej od lat nie jest
odśnieżany chodnik, może należy wysłać pismo, że gdy nie będzie odśnieżone, to zrobią to
pracownicy i wysłana będzie im faktura. Pan Janiszewski też nie odśnieża tyłu, tylko od strony
Wiosny Ludów.
Radny Marek Mostowski – ulica Radoszkowska jest nieprzejezdna też latem, firma robiąc
inwestycję przekopała tą ulicę.
Radny Sławomir Przybylski – dziś dopiero pojawił się pierwszy samochód do odśnieżania na
drodze powiatowej, jest to cztery dni po ustaniu zjawiska. Sprzęty powinny wyjechać do
odśnieżania o godzin 3,00 w nocy, w gminie Dolsk tak jest, o godz. 4,00 odśnieżają już na
wsiach. Ja na wiosce aby mieć drogi przejezdne jeździłem w nocy. Nie patrzmy na godziny,
kiedy przestaje padać, bo nigdy nie będzie dobrze.
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – jeśli chodzi o odśnieżanie, to pewne zamieszanie
które jest niezależne od nas, to podział dróg. Mieszkańca nie interesuje czy to jest droga gminna
czy powiatowa. Mieszkańców denerwuje to, że jedzie pług a nie odśnieża, ale jedzie odśnieżać
drogę gminną. Zaobserwowałem, że mamy coraz lepszy sprzęt do odśnieżania, nie wiem jak jest
w innych miejscowościach, ale w moją stronę jeździ coraz lepszy sprzęt i z tego się cieszę.
Dyskusje odnośnie odśnieżania były, są i prawdopodobnie będą. Odgarnianie śniegu 60-tką to
nie odśnieżanie.
Pan Rabczewski – wnioski odnośnie odśnieżania przyjąłem, co do wywozu śniegu to temat ten
należy przedyskutować, jeżeli chodzi o środki.
Do punktu 10 porządku obrad.
Radna Elżbieta Stępa – sołtysi i radni powinni dostać mapki, które drogi są gminne a które
powiatowe.
Pan Stanisław Drzewiecki Sołtys wsi Chwałkowo Kośc. –w Chwałkowie w kierunku Jaraczewa
należy zrobić zatoczki, aby samochody mogły się minąć. Podziękował też w imieniu
mieszkańców osiedla przy zakładzie rolnym za założenie lampy.
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Pan Jan Majsner Sołtys wsi Chrząstowo – podziękował za założoną lampę przy szkole. Wrócił
też do tematu drogi o której mówiła radna Jankowiak, woda w tym miejscu leci i latem i zima,
czyli coś jest popsute i wszystko leci na drogę. W tej chwili zrobiła się wysoka mulda, dobrze
nie doszło jeszcze w tym miejscu do wypadku. Temat ten był już poruszany, dlatego proszę o
pomoc w tej sprawie, prawdopodobnie pozrywane są dreny.
Co do odśnieżania to podam Państwu przykład gminy Krzywiń, gdzie nie ma problemu z
odśnieżaniem, tam każda wioska ma pług i odśnieża.
Radna Antonina Jankowiak – Chrząstowo jest również i przed lasem jadąc od strony Śremu, a
tam nie było odśnieżane.
Do punktu 11 porządku obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
z zamknął II Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,00

Protokołowała:
Irena Witko

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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