O.0002.10.2011
PROTOKÓL NR X/2011
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 20 czerwca 2011 roku w godz. 16,00 – 17,40
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 Pani Bogumiła Walczak
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
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.
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 X sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz
przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał. Radny Sławomir Przybylski – usprawiedliwiał się.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenie na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
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Porządek obrad:
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 emisji obligacji komunalnych
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
9.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
niezabudowanych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Nr POKL.09.01.02-30031/11 pn. „Szkoła drogą do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy
Książ Wlkp.”
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury.
13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z terenami
przyległymi oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Książ Wlkp.
15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na
ławników.
16.Oświadczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie działań podejmowanych przez
resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych
w najbliższych latach.
17.Interpelacje i zapytania radnych.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.Wolne wnioski i informacje
20.Zamknięcie obrad.
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Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2011 r. 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 4 do niniejszego protokołu.
Radna Antonina Jankowiak zwróciła się o wyjaśnienie kompleksowego ubezpieczenia
Burmistrz – firma City Broker wyłoniła nam firmę, która prowadzi ubezpieczenia od różnych
zdarzeń losowych, kradzieży, nieszczęść.
Do punktu 6 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
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 X/52/2011,
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.
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 X/53/2011,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 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 X/54/2011,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
Projekt w/w uchwały omówił Burmistrz, informując, że wykup gruntu od wspólnoty
mieszkaniowej przeznaczony będzie na wybudowanie zatoki autobusowej oraz urządzenie
chodników przy drodze.
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 X/55/2011,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
Pani Grześkowiak Sekretarz Gminy poinformowała, że opłata jest to maksymalna wysokość
określona w ustawie.
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 X/56/2011,
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu Nr POKL.09.01.02-30-031/11 pn. „Szkoła drogą do sukcesu - wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z Gminy Książ Wlkp.”
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 X/57/2011,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Do punktu 12 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
połączenia gminnych instytucji kultury.
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 X/58/2011,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,35 – 16,50.
Do punktu 13 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi
wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi oraz terenu położonego we wsi 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 X/59/2011,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Do punktu 14 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad
gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Książ Wlkp.
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 X/60/2011,
która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
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Do punktu 15 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do
zaopiniowania kandydatów na ławników.
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 X/61/2011,
która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Do punktu 16 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił oświadczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie
działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora
finansów publicznych w najbliższych latach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego oświadczenia, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego oświadczenia.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła w/w oświadczenia, które
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
Do punktu 17 porządku obrad:
Radny Marek Mostowski - Panie Przewodniczący, Szanowna Rado Panie Burmistrzu!
W 2005 roku zostały wprowadzone tzw. stypendia socjalne, stało się to za sprawą przepisów
odgórnych, Gmina nie miała wyboru i musiała takie stypendia uruchomić. Korzysta z tych
stypendiów znaczna część dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Najczęściej pieniądze są
dobrze wykorzystywane, choć zdarzają się wypadki, że uczeń nie chodzi do szkoły,
a stypendium pobiera, ale prawo na to pozwala.
Ja natomiast wnioskuję, aby wzorem nowoczesnych gmin i gmin ościennych
opracować i wprowadzić w życie system stypendialny dla najzdolniejszej młodzieży ze szkół
w naszej Gminie. Mam tu na myśli np.: laureatów olimpiad przedmiotowych; laureatów
konkursów muzycznych, plastycznych i innych; czy najzdolniejszych sportowców.
Jestem zwolennikiem bardzo ostrych kryteriów przyznawania takich stypendiów,
które powinny trafić naprawdę do uczniów najlepszych. Myślę, że wniosek ten jest zasadny
i uzyska aprobatę pozostałych radnych i stanie się przedmiotem prac odpowiednich służb
gminnych jak również Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej.
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Radny Ryszard Szymański – mam zapytanie dotyczące przedszkola, a mianowicie czy
określona jest w przepisach ilość dzieci w oddziale czyli minimum, maksimum.
Czy można rozłożyć ilościowo liczbę oddziałów rannych i popołudniowych ze względu na
przepełnienie, bo od nowego roku będzie 180 dzieci w przedszkolu. W związku z tym, aby nie
było zagęszczenia rano, ewentualnie jeden oddział czy więcej stworzono na południe czy
popołudnie aby nie stwarzać zagrożenia niebezpieczeństwa
Do punktu 18 porządku obrad:
Burmistrz Teofil Marciniak – udzielił odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz wnioski
zgłoszone na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Odpowiedzi stanowią załącznik nr 16
do niniejszego protokołu.
Do punktu 19 porządku obrad:
Przewodniczący obrad powitał przybyłych na sesję Urbanistów Pana Marka Bryla i Panią
Lutomiłę Niełacną, których obecność jest związana z podejmowaną dzisiaj uchwałą
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejścia drogowego
miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi oraz terenu
położonego we wsi Radoszkowo Drugie, uchwałę już podjęliśmy – jest to uchwała ważna dla
naszego samorządu. Ale jeżeli Radni lub Sołtysi mają jeszcze zapytania do Państwa jako
projektantów, lub Pan jako główny projektant ma coś do dodania to proszę bardzo.
Pan Bryl Główny Projektant zabierając

głos poinformował m.in., że problem był

z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, sprawa ta trwała 9 miesięcy, ale została
załatwiona. Może dziwić zabudowa przy rondzie, ale jest one zgodne z zapisami w Studium,
to samo dotyczy zbiornika retencyjnego.
Pan Karuse Sołtys wsi Radoszkowo Drugie – zwrócił uwagę na to, że proponowana
obwodnica m. Książ Wlkp. będzie utrudniała dojazd i wyjazd z gospodarstwa
P. Lobermajerowi. W pasie planowanej obwodnicy jest też płyta obornikowa i zbiornik.
Pan Bryl wyjaśnił, że gospodarstwo jest w miejscu, gdzie obwodnica ta może wyjść, ale pas
drogi jest bardzo szeroki, mieści się w nim jezdnia, drogi dojazdowe równoległe do pól,
odwodnienie terenu, infrastruktura. Tak długo aż nie powstanie projekt, trudno jest przesądzić
na ile powstanie konieczność likwidacji wyciągnika obornika, może nie trzeba będzie
likwidować, bo jest to kwestia być może 10 lub więcej lat. Właściciel nie protestował
przeciwko planowi, nie wnosił protestu, zgłosił tylko uwagę, że utrudni mu to pracę. Pan ten
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zgłosił uwagę tylko, gdyż rozumie interes społeczny, interes mieszkańców, że obwodnica jest
potrzebna. Zgłoszona uwaga została przyjęta.
Radna Antonina Jankowiak – jaka będzie długość obwodnicy.
Pan Bryl – będzie to około 1600 m, dodał też, że opracowując plan przyjęte zostały
maksymalne wskaźniki, które pozwalają do różnych rozwiązań a jak projektanci rozwiążą, to
zależy już od nich.
Radny Jacek Mądry – pewna nieścisłość jest co do mojej interpelacji, prace, które zostały
wykonane na odcinku drogi powiatowej Mchy – Brzóstownia przez Powiatowy Zarząd Dróg
były zbędne, ponieważ wycięto krzewy a ja wnosiłem o usunięcie chorych drzew i konarów.
Pismo z Urzędu do PZD było sformułowane prawidłowo.
Radna Weber-Hałaburda – czy jest przewidziane równanie dróg w Radoszkowie, ponieważ
na drodze zrobiła się tarka.
Pan Rabczewski udzielając odpowiedzi poinformował, że prace, które obecnie wykonywane
są na drogach, związane są z funduszem sołeckim, nie ma zlecenia na równanie. Na
Radoszkowo jutro pojedzie nasza równiarka.
Do punktu 20 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i zamknął X Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,40.

Protokołowała
Irena Witko

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