O.0002.15.2011
PROTOKÓŁ NR XV/2011
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 19 grudnia 2011 roku w godz. 16,00 – 17,45
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi
załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Pan Teofil Marciniak,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak,
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
Sołtysi,
Przedstawiciele mediów – Tydzień Ziemi Śremskiej, Tygodnik Śremski.
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 XV sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 15 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenie na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że do porządku obrad wprowadzono punkt:
1.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2011 rok
Punkt ten wprowadzono po pkt. 5 porządku obrad.
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Przewodniczący obrad zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad punkt:
Apel Nr 1/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie zapewnia jednostkom samorządu
terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
Punkt ten proponuję wprowadzić po pkt.14 porządku obrad.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie
w/w punktu z 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 Książ Wlkp. na 2011 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 7 do porozumienia międzygminnego
7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie

z dnia

Śrem zadania związanego

z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi
zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Gaju.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie
zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpital w Śremie.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książu Wlkp.
12.Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych dla gminy
Książ Wlkp. w latach 2012-2016.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.
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14.Podjęcie uchwały w sprawie Aneks Nr 3 do 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”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady na 2012 rok.
16.Apel Nr 1/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie zapewnia jednostkom
samorządu

terytorialnego

udziału

w

dochodach

publicznych

odpowiednio

do

przypadających im zadań.
17.Interpelacje i zapytania radnych.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.Wolne wnioski i informacje
20.Zamknięcie obrad.

Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2011 r. został przyjęty, bez uwag
w głosowaniu jawnym w obecności 15 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.
Radny Szymański zwrócił się z zapytaniem czy na spotkaniu opłatkowym Towarzystwa
Lekarskiego w Śremie było coś mówione na temat szpitala.
Burmistrz udzielając odpowiedzi poinformował, że temat szpitala nie był poruszany, było to
uroczyste spotkanie wigilijne.
Do punktu 6 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Książ Wlkp. na 2011 rok.
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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 XV/94/2011,
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
Poinformował też, że stawka została wypracowana na wspólnym posiedzeniu komisji,
chociaż nie jednogłośnie.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Mostowski – mam uwagi, ponieważ uważam, że przy kształtowaniu ceny za
1 kwintal żyta popełniliśmy błąd jako Rada, gdyż sugerowaliśmy się głównie ceną podaną
przez ministerstwo, a wiemy że dzisiaj ministerstwo i rząd interesuje się dobrem rolnika
w Irlandii, Portugali, Hiszpanii, Rosji itd. Jeśli chodzi o naszego rolnika, robotnika itd.
to nikt się tym nie interesuje, zresztą 6 miliardów euro będziemy wkładać do wspólnego
koszyka, czyli to jest dowód na to co mówię. Przy ustalaniu stawki do podatku rolnego
powinniśmy kierować się pewną metodologią podwyżek, skoro podwyższyliśmy podatek od
nieruchomości o inflację tj. 4,2%, jeżeli podwyższyliśmy cenę wody o 4 %, to gdybyśmy
kierowali się tą logiką wyszłoby, że podatek rolny w roku 2011 wynosił 35 zł. a więc
powinien być podwyższony o 1,40 zł. czyli byłoby 36,40 zł. Uważam, że jak zaczynaliśmy od
59 zł. a teraz zeszliśmy na 52,50 zł. a na komisjach były aż trzy propozycje, gdzie po
głosowaniu przyjęliśmy 52,50 zł. Uważam, że ta podwyżka jest za wysoka.
Radna Jankowiak – zgadzam się z kolegą Mostowskim, że ta podwyżka dla rolników jest
niekorzystna – za wysoka, dlatego wnioskuję tak samo jak na komisji, aby średnią cenę
skupu żyta obniżyć do 50 zł.
Radny Przybylski – zwrócił się, aby Radca Prawny wyjaśnił, czy może być 50 zł., ponieważ
na komisji był dylemat, że jak już raz była stawka ta głosowana, to nie może być ponownie.
Radca Prawny – ten dylemat wziął się może z tej przyczyny, że na poprzedniej sesji
w przerwie rozmawiałem z radnym i wyraziłem stanowisko, że te kwoty stawki które były
głosowane nie mogą być głosowane po raz drugi, z tym, że w tym momencie użyłem
pewnego skrótu myślowego i wyraziłem

się trochę nieprecyzyjnie, ponieważ to co
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powiedziałem należałoby odnieść tylko do uchwały, która była już głosowana. A więc nie
może być głosowany drugi raz projekt uchwały gdzie stawka byłaby obniżona do kwoty 55 zł.
ponieważ byłoby to powieleniem głosowania nad projektem uchwały, który już raz został
przegłosowany. Dziś mamy inny projekt uchwały niż był głosowany na poprzedniej sesji,
projekt uchwały zawiera obniżenie stawki do 52,50 zł. czyli treściowo jest to zupełnie inna
uchwał niż była głosowana na poprzedniej sesji a tym samym w stosunku do tej innej
uchwały może być zgłoszony również wniosek co do obniżenia tej stawki do kwoty 50 zł.
Radny Mostowski – z mego punktu widzenia, obniżenie stawki do 50 zł. też mnie nie
zadawala, będę głosował przeciw tej podwyżce.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszony przez radną Jankowiak wniosek
o zmianę proponowanej stawki tj. za obniżeniem średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego do kwoty 50 zł. za 1 dt.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – przy 4 głosach „za”,
9 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”

wniosek Radnej Jankowiak

odrzuciła.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
w którym to projekcie obniża się cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego do kwoty 52,50 zł. za 1 dt.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – przy 8 głosach „za”, 5 głosach „przeciw”
i

2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XV/95/2011, która stanowi

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie aneksu nr 7 do porozumienia
międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi

zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego

schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
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 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/96/2011,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
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 XV/97/2011,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.
Ponadto dodał, że jest to już trzecia tego typu uchwała, gdzie mamy wyrazić opinię, na
poprzednich sesjach był obecny Pan Starosta. Na wspólnym posiedzeniu komisji radni
zobligowali mnie do tego, aby przedstawić Państwu projekt uchwały, który wyraża opinię
negatywną, mimo że poprzednio była ta opinia pozytywna.
Radny Mostowski – już trzeci raz jestem przeciw tej uchwale, uważam że nasi ojcowie
budowali ten szpital, budował cały powiat a teraz niektórzy próbują dorobić się na tym
tworząc spółkę, dlatego trzeci raz będę głosował przeciw i cieszę się, że tak jak było mówione
na komisji, że cała Rada zagłosuje za tym, aby nie przekształcać tego szpitala w spółkę.
Jak nas zapewniano szpital miał funkcjonować świetnie, a okazuje się że nie zawsze chorych
przyjmują.
Przewodniczący obrad – szpital już został przekształcony w spółkę, my nie wyrażamy opinii
czy ma być przekształcony w spółkę czy nie tylko opinia dotyczy pewnego zapisu. Nie chcę
wyprzedzać głosowania, ale jest to pewien bunt przeciwko temu co się obecnie przy tym
przekształceniu w szpitalu dzieje. Nie do końca jest tak jak radny Mostowski mówił, że
jesteśmy przeciwni

całkowitemu przekształceniu, ale bulwersują nas sygnały i pewne

sytuacje które następują, że nasi mieszkańcy mają ograniczony dostęp do świadczeń
lekarskich.
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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 XV/98/2011,
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu 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 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/99/2011,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Do punktu 12 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla gminy Książ Wlkp. w latach 2012-2016.
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 XV/100/2011,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Do punktu 13 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.
w formie dotacji celowej.
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 XV/101/2011,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
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Do punktu 14 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Aneksu Nr 3 do
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”.
Radny Przybylski – czy my możemy głosować ten projekt uchwały, skoro Pan Pawlicki nie
jest już Burmistrzem Jarocina a w porozumieniu mamy, że gminę Jarocin reprezentuje
Burmistrz Pan Pawlicki.
Radca Prawny – nad tą kwestią zastanawialiśmy się, dzwoniliśmy też do Jarocina – Urząd
w Jarocinie stwierdził, że nie widzi przeszkód aby ten projekt uchwały nie mógł być dziś
poddany pod głosowanie, ponieważ są sytuacje kiedy Burmistrzowie czy Wójtowie wskazani,
po podjęciu uchwały tej treści również mogą ewentualnie zmienić stanowisko i wtedy
uchwała w pewnym zakresie również

będzie nieaktualna, dlatego ja bym się do tego

stanowiska przychylił i ewentualnie na kolejnej sesji gdy będzie wiadomo już czy jest
Burmistrz czy Komisarz można zmienić. Ponadto informacja, że Pan Pawlicki nie jest już
Burmistrzem nie jest informacją, która wpłynęła oficjalnie do Rady, jest to tylko informacja
podana w prasie.
Przewodniczący obrad – należy jeszcze dodać, że przedsiębiorstwo musi funkcjonować bez
względu na to kto będzie Burmistrzem, główną zmianą aneksu jest stawka składki jaką należy
płacić, w 2012 roku będzie to jedna złotówka od mieszkańca.
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 XV/102/2011,
która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,55 do godz. 17,10.
Salę obrad usprawiedliwiając się, opuściła Radna Agnieszka Weber-Hałaburda, odtąd
Rada obradowała w 14 osobowym składzie.
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Do punktu 15 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy
komisji rady na 2012 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 XV/103/2011,
która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Do punktu 16 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił Apel Nr 1/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
w sprawie zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych
odpowiednio do przypadających im zadań.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego apelu, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego apelu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Apel nr 1/2011, który
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
Do punktu 17 porządku obrad:
Radny Marek Mostowski – zwrócił się z pytaniem do dyrektora Zakładu Usług
Komunalnych w sprawie uchwalonej już

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy

na

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012.
W uzasadnieniu czytamy, że zmiany taryfy zostały spowodowane przede wszystkim
planowanym na 2012 rok wzrostem cen energii elektrycznej. Proszę aby dyrektor mi
wytłumaczył dlaczego w budżecie na 2011 rok na energię planował Pan wydać 280 tys. zł.
natomiast w 2012 r. gdzie Pan argumentuje zwyżkę energii planuje Pan wydać 273 tys. zł.
czyli o 7000 zł. mniej.
Do punktu 18 porządku obrad:
Pan Szymon Drymel Dyrektor ZUK – udzielił odpowiedzi Radnemu Mostowskiemu,
informując, że jeśli chodzi o energię, to tłumaczyłem już to na komisji. Podał Pan tutaj
kwotę, która była w pierwszym projekcie budżetu na 2011 rok, ale budżety się zmieniają
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i w tej chwili został prawie podsumowany rok 2011 i będzie po zmianie kwota ta wynosiła
270 tys. zł., ale nie jest to główny składnik, który wpłynął na podwyżkę, bo są jeszcze
podatki, które mocno wzrosły i usługi zewnętrzne. Głównym powodem nie była energia,
która wzrosła, ale podatki które dużo wzrosły i usługi zewnętrzne.
Radny Mostowski – jeżeli uzasadnia Pan projekt uchwały i podaje jako pierwsze wzrost
energii, dla mnie jest to najważniejsza rzecz i tutaj rozmija się Pan z prawdą a niestety cierpią
na tym nasi obywatele, którym zafundowaliśmy kolejną podwyżkę.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak –

udzielił odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz

wnioski zgłoszone na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Odpowiedzi stanowią
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Następnie Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi Sołtysa Chrząstowa Pana Jana
Majsnera, które padły podczas ostatniej sesji, gdzie był zarzut, że podatnicy zamieszkujący na
wsiach utrzymują miasto i łożą pieniądze na wszelkie inwestuje jakie się w mieście pojawiają.
Było też pytanie jaki jest udział procentowy podatku rolnego w stosunku do budżetu naszej
gminy. W 2011 roku dochody ogółem wynosiły 25 592 262 zł. w tym kwota 403 516 zł
wpłynęła z podatku rolnego co stanowiło 1,58%. Patrząc tylko i wyłącznie na dochody
własne, które gmina wypracuje do końca grudnia w 2011 roku to jest kwota 5 937 066 zł. co
stanowi 6,18%. Chociaż nie lubię dzielić gminy na podziały, ale wywołał mnie Pan do takiej
odpowiedzi dlatego muszę przedstawić. Ogółem w 2010 roku było 8 596 mieszkańców
w tym miasto zamieszkiwało 2 823 osoby a wioski 5 773, czyli mieszkańcy miasta stanowią
32,84% ogółu mieszkańców i wnoszą do budżetu gminy 38,80% podatku, czyli obciążenie
mieszkańca jest wyższe niż w przeliczeniu na mieszkańca wsi. W 2010 roku wpłynęło do
gminy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, działalności gospodarczej –
2 121 205 zł., natomiast największy udział w tym podatku ma podatek od nieruchomości –
1 069 405 zł. i tutaj miasto prawie że się równoważy z tym podatkiem z wsią.
Jeśli chodzi o inwestycje to wielce krzywdzące były Pana słowa, gdzie się zarzuca, że na
wsiach się nie robi. W 2011 roku na inwestycje była przeznaczona kwota prawie półtora
miliona złotych, również na 2012 rok przewidujemy półtora miliona złotych na inwestycje,
głównie na miejscowości wiejskie. Inwestycje które powstały w Książu Wlkp., były dlatego,
że były rozdania w Urzędzie Marszałkowskim i było by niemądrym działaniem gdyby nie
wyciągnąć ręki po środki unijne. Środków unijnych na inwestycje, które przeprowadzaliśmy
w 2011 r. otrzymaliśmy 3 600 000 zł., które wprowadzimy do naszego skromnego budżetu.
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Nie chciał bym polemizować ze społecznością, ale myślę że moje naświetlenie sprawy
przybliży to Państwu i może inne spojrzenie będzie. Rynek służy nie tylko mieszkańcom
Książa Wlkp., ponieważ wszyscy przyjeżdżają aby załatwić sprawy czy w Urzędzie czy inne.
Rynek jest dla wszystkich nie tylko mieszkańców miasta. Co do stadionu to najwięcej cieszy
się klub „Pogoń”, który godnie reprezentuje naszą gminę i przynosi jakąś chlubę dla naszego
społeczeństwa. Boisko Orlik też nie jest zamknięte dla mieszkańców wiosek, bo korzysta
z niego też liga „W”, która mówi, że wreszcie ma gdzie trenować w godnych warunkach.
W tym roku była też robiona inwestycja termomodernizacji Centrum Kultury, szkoła,
przedszkole i dzięki temu że zastosowaliśmy na dwóch obiektach baterie słoneczne nasz
projekt uzyskał pozytywną opinię i dostaliśmy też nie małe środki, bo aż 85% środków
kwalifikowanych na tego typu obiekty. Te obiekty nie służą tylko i wyłącznie mieszkańcom
Książa, bo do szkoły podstawowej jak i gimnazjum uczęszcza znaczna część dzieci z wiosek.
Przedszkole też nie jest zamknięte tylko dla mieszkańców Książa służy również mieszkańcom
wiosek. Centrum Kultury serwuje różne zadania nie tylko mieszkańcom Książa, ale całej
gminie. Dlatego proszę nie mówić, że robi się tylko i wyłącznie w Książu, jedyną inwestycją
którą bym postrzegał, że służy wyłącznie mieszkańcom miasta to była kanalizacja na którą
też pozyskaliśmy 75% wsparcia finansowego ze środków unii europejskiej. Mógłbym
wymieniać jeszcze dużo innych zadań, co nie chcę czynić, ale proszę rozważyć i sensownie
podchodzić do tematu i nie czynić takich zarzutów.
Do punktu 19 porządku obrad:
Radny Kazimierz Zegar – w Włościejewkach przy byłej szkole należy namalować pasy
„przejście dla pieszych”.
Radny Przybylski – wielokrotnie już zgłaszałem zaniżenie drogi we Włościejewicach przy
P. Kozłowskich, gdy jest kałuża, to samochody przejeżdżające opryskują okna i wejście do
budynku.
We Włościejewicach jedna z opraw ulicznych notorycznie się psuje, wymiana żarówki nic nie
daje, należy zgłosić do zakładu oświetlenia drogowego o wymianę tej oprawy w ramach
gwarancji.
Należy uszczelnić przystanki autobusowe, ponieważ do dziś nie pojawiła się firma, aby
cokolwiek zrobić.
Pan Majsner Sołtys wsi Chrząstowo podziękował Burmistrzowi za odpowiedź, ale trzeba
wiedzieć, że sołtys jest przekaźnikiem odczuć i uwag mieszkańców, które są kierowane do
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sołtysa. Chciałbym aby ktoś z Państwa ustosunkował się do artykułu w gazecie „Tygodnik
Śremski”, w którym jest napisane, że w poniedziałek 5.12 radni i sołtysi będą mogli zgłaszać
swoje uwagi i propozycje dotyczące inwestycji planowanych przez magistrat w Książu na
przyszły rok, z tego dowidziałem się, że w Chrząstowie ma być budowany wodociąg za
50 tys. zł., czy może ktoś wyjaśnić co to jest.
Gdy jest trochę mocniejszy wiatr to nie ma prądu w Chrząstowie, a jak nie ma prądu to nie ma
też wody, czy nie ma możliwości aby był agregat.
Pan Krause Sołtys Radoszkowa Drugiego zwrócił się z zapytaniem kto wygrał przetarg na
budowę drogi w Radoszkowie Drugim oraz poinformował, że Radoszkowo II też było
częściowo skanalizowane a nie tylko miasto Książ Wlkp.
Burmistrz – przetarg wygrała firma Pan Begier z Nekli za kwotę 975 000 zł. Realizacja tego
zadania rozpocznie się od 20 marca 2012 r. Co do artykułu w prasie, to taka informacja
z Urzędu do społeczeństwa nie wypłynęła.
Przewodniczący obrad – Pani Sołtys Szymańska prosiła, abym poinformował, że w dniu
20 stycznia 2012 roku o godz. 10,00 w Kiełczynku odbędzie się spotkanie z P. Klakiem
dotyczące spółek wodnych
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 w imieniu własnym
i pracowników Urzędu Miejskiego, życząc zdrowych, radosnych, spokojnych, rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia.
Do punktu 20 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i zamknął XV Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,45.

Protokołowała
Irena Witko

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