O.0052/4/2010
PROTOKÓL NR IV/2010
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w godz. 13,00 – 14,00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W sesji uczestniczyło 13 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,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
Sekretarz Gminy Książ Wlkp. Pani Mirela Grześkowiak,
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
Radny Rady Powiatu Pan Teodor Stępa
Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
Sołtysi,
Przedstawiciel mediów – Tydzień Ziemi Śremskiej,
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 IV sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz
przybyłych gości.
Stwierdził, że na podstawie listy obecności, na sali jest obecnych 13 radnych, Radny Leszek
Kaczmarek i Radna Elżbieta Stępa - nieobecny, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Do punktu 3 porządku obrad:
Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujący punkt:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
w majątek trwały.

Punkt ten proponuję wprowadzić po punkcie 6.
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Rada Miejska w obecności 13 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 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
w majątek trwały.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady na 2011 rok.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje
12.Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Na salę obrad przybyła Radna Elżbieta Stępa – odtąd Rada obradowała w 14 sobowym składzie.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z III

Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 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 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010 r.
W/w projekt uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy informując, że:
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Po stronie dochodów i wydatków budżet uległ zmniejszeniu o kwotę 4 509 zł. w dziale 010,
rozdz. 01041. W grudniu 2010 roku została podpisana z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego, a Gminą Książ Wlkp. umowa przyznania pomocy na realizację operacji w
ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 4.1.” Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z
zakresu małych projektów pn.” 600 lat Książa Wlkp., czyli o tym, jak przeszłość prowadzi do
przyszłości”.

W wyniku zmian w harmonogramie wydatków ze środków pomocowych i

środków własnych zmniejszono dochody o kwotę 4 509 zł., gdzie łączna kwota dofinansowania
– pomocy wynosi 20 490,25 zł. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian,
zwiększając wydatki o 3 zł., łącznie wydatki na realizację programu wyniosą 35 718 zł.
Po zmniejszeniu pomocy w kwocie 4 509 zł. i zwiększeniu wydatków własnych o kwotę 3 zł.
dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 4 512 zł.
Ponadto po stronie wydatków dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i
paragrafami tego samego działu dotyczące wydatków oświatowych. Opieki Społecznej
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Urzędu Miejskiego.
Dokonano zmniejszenia przychodów i wydatków w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. ogółem o kwotę 110 100 z tego: zwiększono o kwotę 3 500 zł. – koszty procesowe od
wierzycieli, zmniejszono o kwotę 140 800 zł. przychody ze śmieci w wyniku zamknięcia
wysypiska odpadów, a zwiększono o kwotę 25 200 z. przychody za wodę i śmieci. Po stronie
wydatków dokonano zmniejszeń o kwotę 110 100 zł.
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 IV/14/10, która
stanowi załącznik nr 4

do niniejszego protokołu

Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
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 IV/15 /10, która
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
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Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji
rady na 2011 rok.
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 IV/ 16 /10, która
stanowi załącznik nr 6

do niniejszego protokołu

Do punktu 9 porządku obrad:
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.
Do punktu 10 porządku obrad:
Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski, interpelacje z III Sesji Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 r. :
Panu Sołtysowi Stanisławowi Drzewieckiemu informując, że dnia 12 stycznia 2010 r.
wpłynęło pismo z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Oddział Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych
inwestycji „Odbudowa Kościańskiego Kanału Obry gm. Jaraczewo, gm. Książ Wlkp.”.
Inwestycja obejmuje odbudowę kanału na długości 9,084 km, przebiegającego przez obręby:
Włościejewice, Mchy, Kołacin, Chwałkowo Kościelne, Niedźwiady, Gola oraz Jaraczewo.
Realizacja przedsięwzięcia została przewidziana na okres od 18.01.2010 r. do 30.06.2011 r.
Zaplanowano odbudowę kanału na terenie Chwałkowa Kościelnego do działki nr 517 włącznie,
która graniczy z drogą gminną nr 603 022 P prowadzącą do Jaraczewa.
Panu Sołtysowi Jerzemu Ratajczakowi -przedmiotowy staw znajduje się na terenie Agencji
Nieruchomości Rolnych z Poznania, a jego dzierżawcą jest Przedsiębiorstwo „Książ - Rol”. Tut.
Urząd wielokrotnie

interweniował w sprawie udrożnienia rowów, które przepływają przez

działkę, na której przedmiotowy staw się znajduje. Z informacji jakie uzyskaliśmy w WZMiUW
w Śremie, rowy te należą do Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Starostwo Powiatowe
w Śremie. Wysłano stosowne pismo do Starostwa, powołując się na odpowiednie przepisy
Prawa Wodnego, które mówią iż utrzymanie wód stanowi obowiązek właściciela. Starosta może
w drodze decyzji dokonać podziału kosztów utrzymania budowli tworzących brzeg wody.
Należy nadmienić, iż mieszkańcy Mchów nie przynależą do Spółek Wodnych i nie uiszczają
żadnych opłat z tego tytułu. W związku z powyższym urządzenia odwadniające jakie

znajdują

się na terenie wsi nie są uwzględniane w planach modernizacyjnych Spółek Wodnych.
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Panu Radnemu Ryszardowi Szymańskiemu – chwilowe braki w dostawie wody oraz wahania
jej ciśnienia spowodowane są awarią zestawu hydroforowego zamontowanego na Stacji
Uzdatniania Wody Książ Wlkp. Uszkodzeniu uległa automatyka. Niestety firma odpowiedzialna
z ramienia głównego wykonawcy za serwis zdeklarowała gotowość jego naprawy nie wcześniej
niż w pierwszym tygodniu stycznia, opóźnienie argumentując brakami w magazynach części
zamiennych. Obecnie praca zestawu hydroforowego regulowana jest ręcznie.
Do punktu 11 porządku obrad:
Radny Ryszard Szymański – w sprawie wycieku wody w Chrząstowie, należy zaprosić
przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Dróg, aby zobaczył jak to wygląda w zimie.
Odcinek drogi powiatowej między Brzóstownią a Mchami jest przy opadach śniegu zawiewany,
może należy zasugerować Powiatowemu Zarządowi Dróg, aby wrócił do starej tradycyjnej
metody – stawiania płotków.
Radny Rady Powiatu Pan Teodor Stępa – poinformował, że nie we wszystkich sesjach będzie
uczestniczył, ponieważ czasem zbiegają się z sesją Rady Powiatu. Jako radny z gminy Książ
Wlkp. chciałbym wydatnie przyczynić się do Państwa pomocą jeśli chodzi o inicjatywy czy
inwestycje jak również poprawy jakości życia społecznego. Jeżeli Państwo mają sprawy do
powiatu, które należałoby przedstawić to bardzo proszę, mogę przekazać. Sesja dotycząca
uchwalenia budżetu na 2011 rok będzie na koniec stycznia, dlatego gdyby były

sprawy

wymagające pilnego załatwienia, to jeszcze można wniosek złożyć, ponieważ komisja budżetu
jeszcze się nie odbyła. Z gminy Książ Wlkp. została złożona interpelacja o remont dwóch
mostków między Sroczewem a Łężkiem, które się zapadają. Jestem dla Państwa dyspozycji,
dziękuję, że Państwo mnie wybraliście i chętnie bym również uczestniczył w spotkaniach, które
Państwo mają na terenach wiejskich oczywiście w godzinach popołudniowych czy wieczornych.
Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne.
Pan Sołtys Jerzy Ratajczak – droga Brzóstownia-Mchy to katastrofa, jest piasek, żwir i
można drogę posypać, dzisiaj nawet na przystanka PKS nie jest posypane, jest ślisko.
Największy błąd był przy pierwszym odśnieżaniu, ponieważ śnieg powinien być zebrany do
asfaltu.
Radny Sławomir Przybylski – chodnik w kierunku dworca PKP jest nie odgarnięty, należy go
odgarnąć. Na skrzyżowaniu ulic Wiosny Ludów i Dworcowej

jest lód, samochody mają

problem aby się zatrzymać i ustąpić pierwszeństwa przejazdu.
Pan Sołtys Jerzy Majsner – do Chrząstowa przyjechało pięciu mężczyzn, skuli kawałek lodu
przy figurze i pojechali a wczoraj w tym miejscu była stłuczka, nikt nie sypie niczego na drogi.
5

Radna Antonina Jankowiak – gdyby nie mieszkańcy Chrząstowa, to było by tragicznie,
mieszkańcy odkuwają lód i kierują wodę by nie wyciekała na jezdnię.
Przewodniczący obrad Radny Walkowiak – podziękował wszystkim za pracę i współpracę w
2010 roku radnym, kierownictwu urzędu z Panem Burmistrzem na czele, sołtysom, dyrektorom
zakładów i wszystkim, którzy w tej współpracy uczestniczyli. Następnie złożył wszystkim
życzenia noworoczne
Do punktu 12 porządku obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
z zamknął IV Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 14,00

Protokołowała:
Irena Witko

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