O.0002.20.2012

PROTOKÓŁ NR XX/2012
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 18 czerwca 2012 roku w godz. 16,00 – 18,00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi
załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak,
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, 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 XX sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 12 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Radni: Leszek Kaczmarek, Jacek Mądry, Marek Mostowski - usprawiedliwiali się.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował że, w porządku obrad punkt 11 ma brzmienie:
Podjęcie

uchwały w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Konarzyce (obręb geodezyjny
Konarzyce) i wsi Jarosławki (obręb geodezyjny Jarosławki).
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A winno być:
Podjęcie

uchwały w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie jeziora Jarosławskiego
w gminie Książ Wlkp.
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.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
- podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ
Wlkp. za rok 2011.
7.Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Książa Wlkp.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
gminy Książ Wlkp.
10.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr ewid. 221/1, 221/3 położonych na terenie wsi Radoszkowo Drugie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie jeziora Jarosławskiego
w gminie Książ Wlkp.
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.Wolne wnioski i informacje
15.Zamknięcie obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2012 r. został przyjęty, bez uwag
w głosowaniu jawnym w obecności 12 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
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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:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu,
Przewodniczący obrad Radny Paweł Walkowiak - sprawozdanie z wykonania budżetu za
2011 rok, wszyscy Radni otrzymali, omówiono też na wspólnym posiedzeniu komisji jak
również na posiedzeniach stałych komisji Rady, dlatego proponuję, aby sprawozdania nie
odczytywać.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 12 radnych - jednogłośnie wypowiedziała się za nie
odczytywaniem sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ponieważ Radni ze sprawozdaniem zostali szczegółowo zapoznani, ale na sesji są obecni
sołtysi i zaproszeni goście dlatego Burmistrz przedstawił najważniejsze dane dotyczące
sprawozdania z wykonania budżetu.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z
wykonania budżetu,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odczytała uchwałę Nr SO-0954/3/11/Ln/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2012
roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.
za 2011 rok.
Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
Przewodniczący obrad - sprawozdanie finansowe, wszyscy Radni otrzymali, omówiono też na
wspólnym posiedzeniu komisji jak również na posiedzeniach stałych komisji Rady, dlatego
proponuję, aby sprawozdania nie odczytywać.
3

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 12 radnych - jednogłośnie wypowiedziała się za nie
odczytywaniem sprawozdania.
Sprawozdanie finansowe gminy za 2011 rok jest dołączone do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2011 rok - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym za 2011 rok.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania finansowego.
d) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Ryszard Szymański przedstawił opinię komisji
rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2011 r.
Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
e) podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Książ Wlkp. za rok 2011.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy 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 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/133/2012,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Do punktu 7 porządku obrad:
Podjecie uchwały w sprawie absolutorium.
a) zapoznanie się z sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o mieniu
i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz ze sprawozdaniem finansowym,
Przewodniczący obrad Radny Paweł Walkowiak - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za 2011 rok jak również sprawozdanie finansowe zostały omówione i zatwierdzone w ramach
wcześniejszego punktu obrad dzisiejszej sesji. Również zapoznano się z opinią RIO
o sprawozdaniu z wykonania budżetu, dlatego przechodzimy do punktu:
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a) zapoznanie się z stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Ryszard Szymański

przedstawił wniosek

komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp. z tytułu wykonania
budżetu gminy za rok 2011.
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej,
Przewodniczący obrad Pan Paweł Walkowiak odczytał uchwałę nr SO-0955/6/11/Ln/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Książa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok
2011 rok.
Opinia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
Radni nie zgłosili uwagi do informacji o stanie mienia.
Powyższa informacja została dołączona do sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu gminy za 2011 rok - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
d) podjęcie uchwały w prawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Książa 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 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/134/2011,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad podziękował Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik jak również całemu
zespołowi pracowników Urzędu, którzy byli zaangażowani w realizację budżetu gminy
w 2011 roku.
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Burmistrz podziękował Przewodniczącemu i Radnym za wsparcie, ponieważ bez wsparcia
nie byłaby możliwa realizacja zadań. Podziękował kierownikom jednostek samorządowych,
pracownikom Urzędu a przede wszystkim Pani Skarbnik, która pilnuje w sposób
profesjonalny budżetu.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 17,10 – 17,20.
Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Książ Wlkp. 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 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/135/2012,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki poinformował, że w ubiegłym roku uchwała ta była
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ale jak się teraz okazało
jedna z gmin odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Sąd uznał, że te
uchwały nie podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
w związku z czym należy zmienić uchwałę, która została podjęta na poprzedniej sesji.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/136/2012,
która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 221/1, 221/3 położonych na terenie
wsi Radoszkowo Drugie.
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Burmistrz poinformował, że miejscowy plan zagospodarowania dotyczy terenu przy drodze
Książ Wlkp. – Jarocin, przy restauracji „Słoneczny Dwór”. Teren ten jest przeznaczony pod
działalność gospodarczą, na pobudowanie stacji paliw i tereny usługowo – handlowe.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/137/2012,
która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie jeziora
Jarosławskiego w gminie Książ Wlkp..
Burmistrz wyjaśnił, że projekt w/w uchwały jest następstwem robienia porządku na terenie
ośrodka wypoczynkowego Jarosławki. Na terenie ośrodka nie ma uregulowanych dróg
dojazdowych do ośrodka, wywołanie planu zagospodarowania przestrzennego daje
możliwość wyłączenia drogi z gospodarki leśnej. Jest to potrzebne ponieważ jest dużo działań
indywidualnych, niezgodnych z prawem, dlatego chcemy to uregulować, aby korzystający
z ośrodka mieli dostęp do drogi publicznej. Teren ten obejmuje parking i drogę przejazdową
przez teren lasów i częściowo teren prywatny.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/138/2012,
która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
Do punktu 12 porządku obrad:
Radny Ryszard Szymański – na jakim etapie realizacji jest wykonanie projektu ul. Polnej.
Do punktu 13 porządku obrad:
Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje

zgłoszone na XIX Sesji Rady

Miejskiej.
Odpowiedzi stanowią załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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Pan Grzegorz

Rabczewski

Kierownik

Referatu

Gospodarczego

poinformował,

że

dokumentacja dotycząca ul. Polnej jest na etapie uzgadniania z instytucjami z uwagi na to, że
deszczówkę musimy poprowadzić przez ul. Piaskową i Krótką. Poinformował też, że na
ukończeniu jest projekt na oświetlenie ul. Leśnej dlatego myślę że w tym roku uda się go
zamknąć całkowicie.
Do punktu 14 porządku obrad:
Przewodniczący obrad Radny Paweł Walkowiak – czy są już wszystkie pozwolenia na
wykonanie przystanków autobusowych.
Pan Grzegorz Rabczewski – pozwolenia są już wszystkie i z początkiem lipca prace zostaną
rozpoczęte.
Radna Antonina Jankowiak – odpowiedź z WZDW nie jest zadawalająca, ale sądzę, że nie
jest to odłożone do kosza i nadal będzie brane pod uwagę. Na czym jest oparty kosztorys
chodnika, kto go sporządził, że jest tak wysoki.
Radny Kazimierz Zegar - przy drodze powiatowej Konarskie – Jarosławki – Dobczyn należy
wyciąć krzewy, najgorzej jest za wsią Konarskie, mieszkańcy nie mogą przejechać.
Jak przebiega sprawa rekultywacji wysypiska we Włościejewkach.
Pan Jan Majsner Sołtys wsi Chrząstowo – czy nie ma możliwości wygospodarowania
środków chociaż na remont istniejącego chodnika, ponieważ jest w złym stanie – nierówny.
Pan Zbigniew Szozda – na poprzedniej sesji prosiłem o kopię pisma MEN na które
powoływał się Pan Burmistrz, ale nie otrzymałem. Dlatego proszę ponownie o to pismo,
ponieważ jestem zaproszony spotkanie w Warszawie, gdzie będą przedstawiciele MEN
i chciałbym wyjaśnić jak to jest możliwe, że jedno ministerstwo wydaje dwie różne opinie.
Burmistrz – rekultywacja wysypiska jest na etapie przed przygotowawczym do
przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej rekultywacji. Musiał być
odnowiony kosztorys inwestorski ponieważ pozmieniały się ceny.
Co do kosztorysu na budowę chodnika, to była to odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego,
koszty zwiększa na pewno to, że jest rów, będą musiały być przepusty, będzie też dużo
zjazdów. Pismo MEN Pani Grześkowiak Panu prześle lub przekaże z jakiej to było strony
internetowej.
Pan Zbigniew Szozda – w prasie wyczytałem, że 20 gmin w Wielkopolsce dostało pozwy
o prawa autorskie do Orlików, jeśli chodzi o projekty – czy to też dotyczy naszej gminy.
Burmistrz – nic mi w tej sprawie nie wiadomo.
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Do punktu 15 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i zamknął XX Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 18,00

Protokołowała
Irena Witko
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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