O.0052/3/2010
PROTOKÓL NR III/2010
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku w godz. 16,00 – 17,10
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 III 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, Radny Leszek
Kaczmarek jest usprawiedliwiony, zatem Rada jest władna do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Do punktu 3 porządku obrad:
Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujące punkty:
1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa
Wlkp. i Radoszkowo Drugie”
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2. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Punkty te proponuję wprowadzić po punkcie 5
3.Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Zawory w obrębie
geodezyjnym Konarzyce. Punkt ten proponuję wprowadzić po punkcie 10.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w
punktów do porządku obrad sesji.
Wobec czego porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z

budżetu

państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie”
7.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Książ
Wlkp. wpisanym do rejestru zabytków.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
Gminy Książ Wlkp. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia
Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie
Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych
POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą
w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.
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13.Podjęcie

uchwały w

sprawie

przystąpienia

do sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Zawory w obrębie geodezyjnym
Konarzyce.
14.Interpelacje i zapytania radnych
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Wolne wnioski i informacje
17.Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z II Sesji Rady Miejskiej z dnia 06 grudnia br. został przyjęty, bez uwag w głosowaniu
jawnym w obecności 14 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
Do punktu 5 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 6 porządku obrad:
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z

budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie”
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/ 6 /10 , która
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji
komunalnych.
W/w projekt uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/ 7 /10 - która
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
W/w projekt uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/8/10, która
stanowi załącznik nr 6

do niniejszego protokołu

Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace

konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanym do rejestru zabytków.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/ 9 /10, która
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania własnego Gminy Książ Wlkp. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/ 10 /10, która
stanowi załącznik nr 8

do niniejszego protokołu

Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany
w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie
powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór
nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych
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POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w
Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/11/10, która
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Do punktu 12 porządku obrad:
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/12/10, która
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Do punktu 13 porządku obrad:
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Zawory w
obrębie geodezyjnym Konarzyce.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/13/10, która
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,40 do godz. 16,50.
Do punktu 14 porządku obrad:
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.
Do punktu 15 porządku obrad:
Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wniosek, interpelację z II Sesji Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 6 grudnia 2010 r. Pani Radnej Antoninie Jankowiak
informując, że: zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne „utrzymanie wód należy
do obowiązku właściciela nieruchomości”. W celu w miarę szybkiego rozwiązania problemu
Urząd podjął rozmowy ze stronami zainteresowanymi „płynącej wody” tj. dzierżawcą gruntu
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oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich. Poza tym na dzień dzisiejszy w celu zminimalizowania
niebezpiecznych sytuacji na drodze wojewódzkiej monitowano do Zarządu Dróg o zwracanie
szczególnej uwagi na przedmiotowy odcinek drogi przy zwalczaniu śliskości.
Odpowiedzi udzielił też na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. w dniu 13 grudnia 2010 r. :
Panu Radnemu Sławomirowi Przybylskiemu - plan przebudowy płyty rynku w Książu
Wlkp. zostanie umieszczony w gablocie na Placu Kosynierów oraz wyłożony w bibliotece.
Na terenie naszej gminy gruz do recyklingu przyjmuje bezpłatnie firma BEMARS

w

Kiełczynku jak również firma CYNK w Sosnowcu.
Informacje wraz z mapami dróg w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych
oraz wojewódzkiej zostały przekazane Państwu Radnym oraz Sołtysom. Informacje można
również znaleźć na stronach internetowych tych jednostek.
Panu Radnemu Kazimierzowi Zegar - roboty związane z odwodnieniem drogi Włościejewki –
Międzybórz na odcinku przy posesji Pana Milera zostaną wykonane wiosną br.(wykopanie rowu
oraz zebranie poboczy)
Panu Radnemu Jackowi Mądremu - wniosek w zakresie wykonania oświetlenia drogi do
szkoły w Mchach został przyjęty do realizacji jako kolejny etap modernizacji oświetlenia
drogowego.
Panu Radnemu Pawłowi Walkowiakowi - firmy odbierające odpady komunalne zgodnie z
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przesyłają do tut. urzędu comiesięczne
zestawienia co do ilości umów jakie zostały zawarte, zmienione lub zerwane z właścicielami
nieruchomości. Na dzień dzisiejszy 8 z 9 firm działających na terenie gminy Książ Wlkp.
wywiązuje się z nałożonego obowiązku.
Zostaną jednak podjęte kroki mające na celu wyjaśnienie czy podejrzenie o nieodbieranie śmieci
przez firmy jest uzasadnione.
Panu Radnemu Pawłowi

Walkowiakowi

i Panu Radnemu

Kazimierzowi Zegar -

zwrócono się do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
Inspektorat w Śremie o wyczyszczenie Kanałów: Książ i Konarskie na terenie gminy.
Panu Radnemu Pawłowi Walkowiakowi - istnieje możliwość zmiany studium i takowe
zmiany są dokonywane. Równocześnie została dokonana ocena aktualności studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. Z uwagi na obszerność
opracowania zostanie ono przedstawione Radzie Miejskiej na jednej z następnych komisji.
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Panu Radnemu Markowi Mostowskiemu - do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania własne Gminy obejmują m.in. ochronę
zdrowia.
Działające na terenie Gminy zakłady służby zdrowia są jednak zakładami niepublicznymi i nie
podlegają samorządowi gminnemu. Dostępność, jakość i zakres usług opieki zdrowotnej w
Gminie uzależniona jest od kontraktów zawieranych przez te zakłady z właściwym oddziałem
NFZ. Gmina nie może ingerować w działalność tych podmiotów.
Z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z dr Rafałem Hałą uzyskałem informację, że
dla przychodni stomatologicznej na 2011r. udało się wynegocjować dodatkowe pół kontraktu.
Półtora kontraktu dla przychodni w Książu Wlkp. pozwoli przyjąć w nowym roku o 50% więcej
pacjentów.
Radny Paweł Walkowiak – dobrze byłoby uzyskać dane ilościowe, ile więcej będzie mogło być
przyjętych pacjentów i na ile pacjentów jest ten kontrakt.
Do punktu 16 porządku obrad:
Radny Ryszard Szymański – mam pytanie do dyrektora Zakładu Usług Komunalnych,
dlaczego wczoraj przez godzinę nie było wody.
Pani Szymańska Sołtys sołectwa Zaborowa – komu była sprzedana działka w Zaborowie i za
jaką cenę.
Burmistrz – dyrektora dziś nie ma ponieważ jest chory, jaki był powód braku wody nie wiem.
Działkę w Zaborowie kupił Pan Dariusz Nowak z Zaborowa za kwotę na jaką była wycena, dziś
nie powiem na jaką wartość wyceniono.
Pan Krause Sołtys sołectwa Radoszkowo Drugie – w Radoszkowie II też nie było dziś wody,
następnie złożył wszystkim życzenia świąteczne.
Pan Drzewiecki Sołtys sołectwa Chwałkowo Kośc. – w swej wypowiedzi przedstawił sprawę
zalanych łąk w Chwałkowie, informując, że pewien odcinek kanału jest wyczyszczony i wody na
łąkach nie ma, zaś odcinek od strony Jaraczewa jest zarośnięty. Przez to że łąki są zalane
większość nie była wykoszona. W ubiegłym roku z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy
odpowiedź, że wniosek nasz o wyczyszczenie kanału załatwiony został odmownie, jeżeli
chcemy to możemy się z tą sprawą udać do Sądu. W Kołacinie wody na łąkach nie ma a w
Chwałkowie i Jaraczewie łąki są zalane.
Pan Ratajczak Sołtys sołectwa Mchy – należy rozpatrzyć sprawę zalewania posesji w Mchach,
czy jest uregulowany stan sanitarny, czy są szamba, do kogo należy przepływ od stawu aż do
rowu przy Panu Wasielak.
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Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak złożył wszystkim w imieniu własnym jak i
radnych życzenia, życząc zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.
Burmistrz – również złożył wszystkim życzenia świąteczne, życząc zdrowych, radosnych,
spokojnych, rodzinnych świąt.
Do punktu 17 porządku obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
z zamknął III Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,10

Protokołowała:
Irena Witko

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