O.0002.18.2012
PROTOKÓŁ NR XVIII/2012
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 30 marca 2012 roku w godz. 16,00 – 17,40
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 Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak,
Z-ca Burmistrza 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,
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 XVIII sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Zastępcę 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, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
Przewodniczący wprowadził do porządku obrad punkt :
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Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ
Wlkp. w miejscowości Włościejewki”.
Punkt ten wprowadzono po pkt. 6 porządku obrad.
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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ
Wlkp. w miejscowości Włościejewki”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury

Książ Wlkp. za rok 2011.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2012 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
12.Podjęcie uchwały

w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia

14 września 2011 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie
prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz
kierowania do niego osób wymagających opieki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Wolne wnioski i informacje
17.Zamknięcie obrad.
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Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2012 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.
Do punktu 6 porządku obrad
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021.
Pani Matuszczak Skarbnik Gminy poinformowała, że konieczność zmiany załącznika Nr 1
spowodowana została tym, że dokonano zmian w roku 2012w wyniku zmian przyjętych
w budżecie i dotyczą:
Dochody ogółem zwiększono o kwotę 502 554,00 zł, a dochody bieżące zmniejszono o kwotę
113 906,00 zł.,
Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 616 460 zł., w tym środki z UE o kwotę
492 710 zł.,
Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji)
zwiększono o kwotę 378 804,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 210 018,00 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 33 431,00 zł.
( brano pod uwagę rozdział 75022 i 75023), a wydatki na projekty realizowane przy udziale
środków z UE zwiększono o kwotę 37 260 zł.,
Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach
publicznych z roku 2011 w wysokości 1 378 891 zł. na pokrycie deficytu budżetu.
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 924 701,00 zł.,
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.2 ufp zwiększono w roku 2012

o kwotę

1 570 488,00 zł., natomiast w roku 2013 zmniejszono o kwotę 1 570 488,00 zł.
Pożyczki zwiększono o kwotę 422 060 zł.
Przychody zwiększono o kwotę 1 800 951,00 zł., o wolne środki z roku 2011 w wysokości
1 378 891,00 zł., i pożyczki o kwotę 422 060,00 zł.,
Wydatki ogółem ( 10+19) zwiększono o kwotę 2 303 505,00 zł.,
Wynik budżetu zwiększono o kwotę – 1800 951,00 zł. ( deficyt),
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Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) zmniejszono o kwotę 492 710,00 zł.,
Kwotę długu zwiększono w roku 2012 o kwotę 422 060,00 zł. zł..
Dokonano korekty wszystkich danych w 2012 roku według uchwały budżetowej na rok 2012.
Konieczność zmiany załącznika Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć – c) programy, projekty lub
zadania pozostałe –

dokonano zmian w postaci przeniesienia realizacji przedsięwzięcia –

rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Włościejewkach z roku 2013
do roku 2012.
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 – przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XVIII/120/2012, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu
Do punktu 7 porządku obrad
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki”.
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 XVIII/121/2012,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Do punktu 8 porządku obrad
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ
Wlkp. na 2012 rok.
Pani Matuszczak Skarbnik Gminy poinformowała że:
Budżet po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 57 156,00 zł., z tego:
- zwiększył się o kwotę 123 750 zł., zgodnie z umową zawarta z Województwem
Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Książ Wlkp. na
dofinansowanie budowy ( przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Mchy,
Włościejewice.
Zmniejszono dochody o kwotę 180 906 zł., zgodnie z pismem Ministra finansów
Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012r o ostatecznych kwotach poszczególnych części
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subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin tj. subwencję oświatowa zmniejszono
o kwotę 54 707 zł., a udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych zmniejszono
o kwotę 126 199 zł.
Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 1 743 795 zł., w działach:
- 600 - o kwotę 143 750 zł. z tego 20 000 zł. na pozostałe usługi – utrzymanie dróg gminnych
oraz kwota 123 750 zł. zostało przeznaczone na budowę dróg gminnych,
- 750 - zwiększono o kwotę 1 638 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla
sprzątaczki,
- 758 – rezerwa ogólna - zmniejszono o kwotę 46 138 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 801 – zmniejszono ogółem o kwotę 168 906 zł., z tego;
a) zmniejszono o kwotę 180 906 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia dla
nauczycieli,
b) zwiększono o kwotę 12 000 zł. na dokumentację wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz
odnowienie elewacji w budynku Szkoły Niepublicznej i Przedszkola Niepublicznego w
Chrząstowie,
- 852 - ogółem zmniejszono o kwotę 26 760 zł, z tego:
a) zwiększono o kwotę 10 500 zł. na dotacje – ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych
realizowanego przez gminę Śrem,
b) zmniejszono rozdz. 85214 o kwotę 37 260,00 zł., i przesunięto środki do działu 853,
- 853 – zwiększono o kwotę 37 260,00 zł., na realizacje projektu od miesiąca kwietnia do
czerwca pn. „ Barwny Horyzont” realizowanego z udziałem środków z UE.
- 900 – zwiększono o kwotę 1 572 488 zł. z tego:
a) 2 000 zł przeznaczono na zakup żywności dla kotów i usługi weterynaryjne,
b) 1 570 488 zł. przeznaczono na wykonanie w całości inwestycji pn. „ Rekultywacja
składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki”
Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1 378 891 zł. z tytułu wolnych środków, o których
mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 975 000 zł. na
inwestycję rekultywacji składowiska odpadów na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który informuje o planowanej pomocy
finansowej w formie pożyczki. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych uległy
zmniejszeniu o kwotę 552 940 zł. Ogółem planowane zadłużenie gminy wzrośnie o kwotę
422 060 zł. w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej na 2012 rok.
- 921 - zwiększono o kwotę 230 463 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Modernizacja
Świetlicy Wiejskiej w Konarzycach i Kiełczynku”.
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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 – przy 11 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XVIII/122/2012, która stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Do punktu 9 porządku obrad
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2011.
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 – przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XVIII/123/2012, która stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu
Do punktu 10 porządku obrad
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ
Wlkp. w 2012 roku.
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 XVIII/124/2012,
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

Do punktu 11 porządku obrad
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej.
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 XVIII/125/2012,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
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Do punktu 12 porządku obrad
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia
międzygminnego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Śremie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki.
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 XVIII/126/2012,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Do punktu 13 porządku obrad
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
Burmistrz poinformował, że zmiana Studium dotyczy terenu położonego w Chrząstowie – jadąc
od Śremu jest to działka po lewej stronie przed lasem. Teren ten będzie przeznaczony pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a dojazd będzie od strony drogi powiatowej.
Zainteresowany pokryje wszystkie koszty z tym związane.
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 XVIII/127/2012,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Radny Lewandowski przedstawił studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z sekcji botanicznej działającej przy szkole leśników wraz z Panem Prezesem
Wojciechem Borzyszkowskim oraz podziękował za to, że przyjechali do przedszkola w Książu
Wlkp. i przeprowadzili zajęcia z dziećmi na temat zwierząt i życia w lesie.
Następnie Pan Prezes Wojciech Borzyszkowski, podziękował za miłe przyjęcie.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,40 do godz. 16,50.
Salę obrad usprawiedliwiając się opuścił Radny Maciej Lewandowski – w dalszej części Rada
obradowała w 14 osobowym składzie.
Do punktu 14 porządku obrad
Radni nie złożyli wniosków i zapytań.
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Do punktu 15 porządku obrad
Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski, interpelacje z XVII Sesji Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. oraz na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
22 lutego i 26 marca 2012 roku. Odpowiedzi stanowią załącznik

nr 13 do niniejszego

protokołu.
Ponadto Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie Pana Szozdy dotyczące zaproszeń na
spotkanie noworoczne, informując, że zapraszane podmioty gospodarcze są weryfikowane, jeśli
notorycznie ktoś odmawia tych zaproszeń i się nie pojawia na takich spotkaniach, to nie jest
zapraszany. A odnośnie stowarzyszenia to 7 stycznia było zaproszenie na spotkanie noworoczne,
Pańska placówka Niepubliczna Szkoła nie wyasygnowała żadnej osoby jako przedstawiciela
również nie usprawiedliwiając swej absencji na tym spotkaniu. Podobnie wyglądało 8 stycznia
2010 roku, też nikt się nie pojawił, dlatego po raz trzeci zaproszeń już nie wysyłamy. Na 600leciu były zaproszone wszystkie podmioty, ponieważ była to impreza o szerokim zakresie.
Ponadto poinformował, że jeżeli ktoś nie zdążył złożyć wniosku o wymarznięciu zbóż, to może
taki wniosek złożyć jeszcze 2 kwietnia w poniedziałek.
Następnie Burmistrz odniósł się do kontrowersyjnego tematu dotyczącego nie odbycia się
koncertu charytatywnego, w tej sprawie pojawił się artykuł „Gorzka lekcja” a podtytuł był
„Koncert którego nie było jest od kilkunastu dni jednym z najżywiej komentowanych tematów w
Książu Wlkp. To co się zdarzyło w zgodnej opinii wszystkich zainteresowanych nie powinno
mieć miejsca, choć kiedy zapytać o powody zamieszania poglądy są rozbieżne – jedni winią
burmistrza, drudzy organizatorów imprezy.”

Też uważam nie

powinno to mieć miejsca.

Następnie Burmistrz przytoczył końcowy fragment artykułu - „W ostatnich dniach miałem
wizyty kilkorga rodziców w tej sprawie i co miałem im powiedzieć, że dwóch facetów nie
potrafi się dogadać – zastanawia się dyrektor i pewnie wiele w tym zdaniu prawdy o tym co się
wydarzyło, bo przecież można było uniknąć żenującej sytuacji, gdyby komunikacja i współpraca
na linii: władze gminy – organizatorzy koncertu, a personalnie dyrektor szkoły – burmistrz były
należyte. W końcu Książ nie jest milionową metropolią. Zgadzam się z tym jak najbardziej, że
nie jesteśmy milionową metropolią a co do relacji to myślę, że te relacje są prawidłowe, takie jak
być powinny. Taki sam koncert charytatywny miał miejsce

rok temu i uprzedzałem

organizatorów, że działają niezgodnie z prawem i kazałem się przygotować do ponownej próby
podjęcia takowej inicjatywy. Myślę, że obydwoje dyrektorzy szkoły podstawowej jak
i gimnazjum są menadżerami jednostek organizacyjnych podległych pod samorząd, a samorząd
dla przypomnienia chciałem powiedzieć że działa na podstawie prawa i w granicy prawa. Jak
organizatorzy pofatygowaliby się zajrzeć w przepisy, to doczytali by się w art. 4 ustawy
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o zbiórkach publicznych, który mówi: „Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone
jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom,
organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze
statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.” Czyli tutaj
ustawodawca wyraźnie podaje katalog podmiotów, które takowe cele mogą realizować. Do
mnie jako włodarza gminy nie wpłynęło żadne zawiadomienie, poza imiennym zaproszeniem
mojej osoby wraz z małżonką na koncert charytatywny co też nie powinno mieć miejsca, bo
szkoła publiczna może realizować takie zbiórki na cele statutowe czyli cele oświatowe. Nie ma
nigdzie mowy w przepisach o tym, że w celach pomocowych dla innych osób spoza katalogu,
który daje statut. Żeby sytuacja była jasna, to ja nie wiedziałem o tym koncercie, nie było ze mną
prowadzonych żadnych rozmów, żadnych uzgodnień. Jest to niedopatrzenie organizatorów
i trzeba mieć cywilną odwagę i w prasie się przyznać a nie dzielić odpowiedzialność ze mną.
Do punktu 16 porządku obrad.
Radny Ryszard Szymański – zwrócił się do Radnego Rady Powiatu Pana Teodora Stępy
o przybliżenie sytuacji szpitala w Śremie.
Pan Majsner Sołtys Sołectwa Chrząstowo – mam pytanie odnośnie szamb ekologicznych, kto
może się ubiegać o dofinansowanie, ponieważ słyszałem, że gmina może zrealizować tylko pięć
wniosków. W ubiegłym roku mieliśmy spotkanie w sprawie szamb ekologicznych, gdy pytałem
Pana Burmistrza jaka szansa jest na podłączenie Chrząstowa do głównej sieci, Pan Burmistrz
odpowiedział, że nie ma szans w najbliższym czasie, dlatego odbyło się zebranie w sprawie
szamb ekologicznych. Mieszkańcy informują mnie, że gdy zwracają się o dofinansowanie, to
mają odpowiedź, że Chrząstowo jest przewidziane do realizacji sieci kanalizacyjnej, dlatego
chciałem uzyskać precyzyjną odpowiedź abym mógł mieszkańcom powiedzieć.
Następnie Pan Sołtys Chrząstowa zwrócił się aby jeszcze raz rozpatrzyć sprawę autobusu
podmiejskiego, który przejeżdża przez Chrząstowo a nie zatrzymuje się.
Pan Zbigniew Szozda – jeśli chodzi o zaproszenia, to ja pytałem nie tylko o nasze
stowarzyszenie ale i o przedsiębiorców z Chrząstowa. Jeśli chodzi o stowarzyszenie to żądne
zaproszenie do mnie nie dotarło. A jeśli chodzi o przedsiębiorców, to np. Państwo Fiedler nie
otrzymali zaproszenia na spotkanie noworoczne a firma ta otrzymała wyróżnienie na szczeblu
wojewódzkim. Jeśli chodzi o szamba ekologiczne, to pięć lat temu byłem i rozmawiałem z Panią
Wiceburmistrz i otrzymałem odpowiedź, że nie mogę ubiegać się o dofinansowanie, ponieważ
miejscowość Chrząstowo jest przewidziana do kanalizacji, a miejscowości które są przewidziane
do kanalizacji nie mogą o taką dotację się ubiegać.
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Pan Grzegorz Krause Sołtys Sołectwa Radoszkowo II – od poniedziałku jest remont

alei

czereśniowej, jak będą zorganizowane objazdy.
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – Powiatowy Zarząd Dróg, dokonywał pozimowego
przeglądu dróg i naprawiane są tylko duże dziury a małe zostały. Dlatego zwrócił się do
Radnego Rady Powiatu o zainteresowanie się tym tematem, ponieważ gdy naprawiają to
powinni wszystkie dziury załatać.
Pan Teodor Stępa Radny Rady Powiatu – od 1 stycznia br. działa nowa spółka, która została
powołana przez Powiat „Szpital w Śremie spółka z o.o”., która ma podpisany kontrakt na
świadczenia z NFZ. Zaś szpital publiczny w Śremie jest w likwidacji, pozostał likwidator
z długami. Za 2011 rok straty szpitala wynosiły dodatkowo 11 milionów złotych. Jeżeli
w konsekwencji ten dług pozostanie po stronie Powiatu i przyjdzie spłacać to Powiatowi, to
stajemy przed wizją przekroczenia 200% budżetu powiatu, bo będzie to ponad 100 milionów
złotych, a budżet powiatu jest w wysokości 52 miliony złotych. Może być tak, że będzie reforma
administracyjna i wtedy z mocy prawa możemy być przyłączeniu do innego powiatu. Jeżeli
chodzi o lecznictwo, to jest zapewnione, a w jakim to jest standardzie to wpływu na to nie
mamy. Prezes spółki i Pan Starosta poinformowali nas, że kontrakt z NFZ na 2012 rok jest
większy o 3 miliony złotych. Jeżeli chodzi o lecznictwo to walczyliśmy na skutek konkursów
jakie rozstrzygnął NFZ w Poznaniu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, powiat śremski był
jak gdyby pominięty, spółka Panaceum i Medicus z Poznania pracując na dwóch pokojach
wygrała konkurs – na 6 poradni. Nie mając sprzętu kierowano pacjentów na badania do
Poznania. Jako Klub Radnych PSL napisaliśmy pismo do Marszałka Sejmiku jak również do
Marszałka Sejmu – reakcja była natychmiastowa i powtórzono konkurs jeśli chodzi
o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w powiecie śremskim. Opiekę uzyskały też inne
podmioty – poradnie, które były w KO-MEDZIE, szpitalu i innych ośrodkach. Jeśli chodzi
o sprawę szpitala to są skargi, jest 16 spraw sądowych: 8 dotyczy błędu lekarskiego i 8 z tytułu
nie wypłacenia świadczeń za 2011 rok, za 2 lub 3 miesiące.
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – czy po przekształceniach nadal funkcjonuje
Społeczna Rada Szpitala.
Pan Teodor Stępa – funkcjonuje przy SP ZOZ w likwidacji, dla spółki nie ma Społecznej Rady,
jest Rada Nadzorcza. Gdyby ta likwidacja szpitala przebiegała z jakimś opracowanym
harmonogramem rzeczowo – finansowym, to wiele spółek, które ma zadłużenia by podpisało
ugodę gdyby widziały, że te pieniądze dostaną i nie było by rozstrzeń w stosunku do odsetek jak
również pewnych kosztów. Plan na 2012 rok nie zakłada jakichkolwiek spłat w stosunku do
wierzycieli.
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Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – nie dziwi nas, że wierzyciele są tak traktowani,
ponieważ na sesji Starosta powiedział, że jest to problem wierzycieli a nie Starostwa, chociaż
jako Radni reagowaliśmy na to. Wierzycieli najbardziej rozłościło to, że majątek szpitala został
wyceniony i naliczona jest dzierżawa, która jest śmiesznie mała. Zaś wierzyciele liczyli że z tych
pieniędzy będą zabezpieczani.
Pan Teodor Stępa – majątek ruchomy szpitala wyceniony jest na 22 miliony złotych
i wydzierżawione to zostało dla spółki za 10 000 złotych miesięcznie. Jest to celowe działanie na
niekorzyść spółki, sprawa ta została oddana do Prokuratora. Sprzęt ten jest i tak zajęty przez
Komornika. W sprawie dróg trzy razy już składałem interpelacje, jeśli chodzi o drogę
w Chrząstowie i zawsze mam odpowiedź, że jest to brane pod uwagę w pierwszej kolejności, ale
jeszcze raz będę składał interpelacje.
Pan Szozda – czy prawdą jest, że Rzecznik Praw Obywatelskich miał uwagi do uchwały
w sprawie przekształcenia szpitala.
Pan Teodor Stępa – Rzecznik zakwestionował tą uchwałę, ale sprawę tą wyjaśniono – nie miał
racji ponieważ uchwała była podjęta jeszcze na podstawie starej ustawy a Rzecznik odnosił się
do nowej ustawy.
Pani Zofia Halaburda Sołtys Sołectwa Łężek – jak przedstawia się sprawa kanalizacji Łężku, czy
jest możliwość podłączenia się w najbliższym czasie.
Radna Bogumiła Skiera – zwróciła się do Radnego Rady Powiatu w sprawie wycinki drzew przy
drodze Brzóstownia – Mchy, drzewa są zaznaczone do wycinki a nie wiadomo kiedy będą
wycięte.
Burmistrz – w sprawie kanalizacji, mamy przygotowaną strategię, czyli dokument który pokaże
kierunki skanalizowania gminy Książ Wlkp. Jest to inwestycja rzędu 40 milionów złotych.
Dzielimy to na pewne etapy, ale które części gminy w jakich etapach będą realizowane decyzja
jeszcze nie zapadła. Z Radą się nad tym zastanowimy jaki kierunek obierzemy. Samo
skanalizowanie Chrząstowa i Łężku będzie kosztowało około 6 milionów złotych wg. cen
dzisiejszego rynku. Na pewno pójdziemy w tym kierunku aby dociążyć funkcjonowanie
oczyszczalni ścieków w Kiełczynku, która ma jeszcze pewną pojemność. Odnośnie szamb
ekologicznych, to nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ale jak dobrze pamiętam to Chrząstowo
chyba nie było ujęte w planie aglomeracji a ten plan aglomeracji do chwili obecnej obowiązuje.
Pod uwagę były brane miejscowości te które są skupione bliżej oczyszczalni ścieków i w tych
miejscowościach na pewno nie będzie przysługiwało dofinansowanie do przydomowych
oczyszczalni ścieków. Pięć wniosków o których mówił Pan Majsner, to nie wiem kto tak
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wyliczył, bo nikt jeszcze wniosków nie składał, chyba że jest to wyliczenie hipotetyczne. Jest
zabezpieczona pewna pula pieniędzy i na pewno będzie brana pod uwagę kolejność wpływu
wniosków na przydział dofinansowania. Wnioski będzie można składać od 11 kwietnia br.
Sprawa autobusu MPK Śrem – wielokrotnie w tej sprawie rozmawiałem z Burmistrzem Śremu,
bo dla mnie też nie jest normalne, że autobus jedzie i nie zabiera, tym bardziej że wyrażaliśmy
zgodę na przejazd przez teren naszej gminy. Burmistrz Śremu tłumaczy tym, że nieodpłatnie nie
ma mowy, z uwagi na to że z budżetu do MPK dokładają pieniądze, przez co pasażer jedzie za
tańsze pieniądze niż powinien jechać. Gmina Brodnica przekazuje gminie Śrem ok. 17 000
złotych a autobusem jadą 2-3 osoby. Nie mam żadnej orientacji ile osób z Państwa terenu czyli
z Chrząstowa byłoby zainteresowanych wsiadaniem do tego autobusu.
Odnośnie zaproszeń nie chcę abyśmy się licytowali, myślę, że gdzieś ta relacja na początku
działalności stowarzyszenia ze szkołą, była nie tak, przepływ informacji był nieprawidłowy, bo
zaproszenia naprawdę popłynęły. Na następne spotkanie weźmiemy pod uwagę. Co do firm to
naprawdę nie wiedzieliśmy jakie kryteria przyjąć, pod uwagę byli brani wielcy podatnicy, wiem
że Państwo Fiedlerowie mieli pewne osiągnięcie, zostali wyróżnieni, zresztą ja też list
gratulacyjny wręczałem osobiście, być może przeoczyliśmy. Mogliśmy już w tym roku zaprosić,
ale weźmiemy pod uwagę w przyszłym roku.
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – jeśli chodzi o zaproszenia na spotkania noworoczne
i zapraszane firmy, to jest ich na naszym terenie 600, a to że będzie weryfikacja, to dlatego, że są
firmy, które nie korzystają od 2-3 lat z zaproszeń, i nie będą zapraszane a w to miejsce będą
proszone inne firmy.
Pan Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego UM – w tej chwili jeden pas
drogi w Radoszkowie jest do przejazdu. Droga ta będzie zamknięta przez dwa dni, gdy będzie
kładziony asfalt.
Radna Weber-Hałaburda – firma, która jest wykonawcą drogi w Radoszkowie powinna ustawić
tablice informacyjne, jak długa będzie ta inwestycja trwała.
Radny Ryszard Szymański – przy drodze wojewódzkiej Książ Wlkp. – Nowe Miasto
w miejscowości Radoszkowo Drugie przydrożne rowy są zaśmiecone.
Radna Stępa – ponieważ Pan Beger jest na naszym terenie powinien przyjechać i zobaczyć jak
wygląda droga w Kiełczynku, którą budował.
Pan Zbigniew Szozda – czy nasi mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania do
przydomowych oczyszczalni.
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Pani Bogumiła Walczak – Pan Sołtys może się zgłosić i otrzyma uchwałę dotyczącą
dofinansowania przydomowych oczyszczalni, w uchwale jest określone komu się należy i jakie
są wyłączenia.
Pani Marianna Szymańska - uchwałę tą powinni otrzymać wszyscy sołtysi.
Pani Zofia Halaburda – czy coś się robi w sprawie drogi w Łężku w kierunku Zawór.
Pan Grzegorz Rabczewski – w ubiegłym roku zrobiono projekt na budowę chodnika a w tym
roku będzie ten chodnik robiony, chociaż nie wiemy jeszcze jaki będzie kosztorys inwestorski.
Pan Grzegorz Krause – kiedy będzie budowany przystanek PKS.
Burmistrz odpowiedział, że zakończenie prac będzie do 30 czerwca br. obecnie czekamy jeszcze
za pozwoleniami.
Radna Elżbieta Stępa – wszelkie informacje należy przysyłać do Sołtysa, a Sołtys powiadomi
mieszkańców, ponieważ nie wszyscy mają internet.
Do punktu 17 porządku obrad
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
i zamknął XVIII 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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