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O.0002.21.2012                       PROTOKÓŁ  NR  XXI/2012 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 02 lipca 2012 roku w godz. 16,00 – 17,00 

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, 

Z-ca 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, 

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 XXI sesję Rady Miejskiej 

powitał Radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz 

przybyłych gości. 

Stwierdził, że, na sali jest obecnych 13 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Radni:  Antonina Jankowiak, Jacek Mądry  - usprawiedliwiali się. 

 

Do punktu 3  porządku obrad: 

Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Porządek obrad:  

 1.Otwarcie obrad. 



2 

 

 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 2012 rok. 

      7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego 

wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Książ Wlkp. 

      8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb 

geodezyjny Radoszkowo oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzewice. 

      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. 

 

Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XX  Sesji Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2012 r. został przyjęty, bez uwag           

w głosowaniu jawnym w obecności 13 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 Ryszard Szymański zwrócił się o przedstawienie efektów spotkania w sprawie 

funkcjonowania szkoły w Konarzycach. 

Radny Sławomir Przybylski – zwrócił się o przybliżenie tematu pobudowania elektrowni 

wiatrowych. 

Burmistrz – zebranie w Konarzycach było na prośbę rodziców, dzieci uczęszczających do tej 

szkoły. Rodzice niepokoją się tym jak będzie placówka funkcjonować z nowym rokiem 

szkolnym. Na spotkaniu byłem razem z Panią Sekretarz, obecni byli rodzice dzieci 

uczęszczających  do tej placówki oraz grono nauczycielskie łącznie z dyrektorem.  
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Pytano się skąd wzięło się zarządzenie o łączeniu klas, czemu szuka się oszczędności, jaki 

jest koszt utrzymania jednego ucznia, co dadzą oszczędności. Niepokój był, ponieważ były 

różne głosy, m.in. że prowadzi to do zamknięcia szkoły.  Myślę, że po tym spotkaniu 

niepokój, który był wśród mieszkańców w jakiś sposób zasiany został do minimum 

zniwelowany. Dzieci myślę, że będą edukowane nie gorzej jak do tej pory. Dowodem na to, 

jest że poziom szkoły w Konarzycach po planie naprawczym, który swego czasu był 

przygotowany,  uzyskała najlepszy wynik egzaminów w naszej gminie. 

W sprawie elektrowni wiatrowej odbyłem spotkanie z przedstawicielem firmy GEO 

RENEWABLES Panem Radosławem Marcinkiewiczem. Oferta obejmuje nie tylko Gminę 

Książ Wlkp., ale i Gminę Nowe Miasto, Dolsk i Brodnicę, ma być zamontowane blisko 200 

urządzeń, w naszej gminie byłoby od 20 do 25 wiatraków. Jest to dobry pomysł, 

zaaprobowałem go, biorąc pod uwagę nie tylko to, że zwiększyły by się w jakiś sposób 

dochody do naszego budżetu, ponieważ po wybudowaniu urządzeń podatek wynosi 2% 

wartości danej budowli. Koszt pojedynczego urządzenia to inwestycja ok. 4 milionów Euro.  

Ponadto są naciski, aby ograniczać wydatki bieżące, dlatego poprawiłoby to naszą kondycję 

finansową. Badania oddziaływania wiatraków na ptactwo, nietoperze, na siedliska zwierząt  

mają być przeprowadzone do końca roku. 

Wiatraki powstały by w Chwałkowie Kośc., Kołacinie, Sebastianowie, Mchach i Brzóstowni, 

pod warunkiem że badania przeprowadzane nie wykażą tras przelotów ptaków. Wstępna 

dokumentacja będzie przesłana do planistów, którzy pracują na rzecz naszego samorządu, aby 

przed spotkaniem znali już temat. 

 

Do punktu 6  porządku obrad:           

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Książ Wlkp. na 2012 rok. 

Projekt w/w uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy informując, że: 

zwiększono budżet po stronie dochodów  i wydatków o kwotę 601 258,00 zł.  

Dochody zwiększono w dziele 758, rozdz. 75814, par. 6680 jako wpłata środków 

finansowych  z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego na dochody budżetu w 2012 roku. 

Wydatki zwiększono w dziale 600, rozdz. 60016 par. 6050 na zadanie inwestycyjne                

pn. „Budowa trzech zatok autobusowych wraz z infrastrukturą” w Książu Wlkp.,  
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W związku z wydłużeniem się okresu uzgodnień dokumentacji oraz nie uzyskaniem 

stosownych decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji zadania wykonawca nie 

zrealizował zadania w terminie określonym umową, aby można było z nich korzystać muszą 

być przekazane do budżetu. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/139/2012, 

która stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu 

Radny Paweł Walkowiak – o jaki okres zostanie przesunięty termin realizacji tego zadania. 

Pan Rabczewski wyjaśnił, że termin zostanie przesunięty o 3 miesiące, zaś wartość się nie 

zmieni. 

 

Do punktu 7  porządku obrad:               

Przewodniczący obrad  przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych    

w szkołach prowadzonych przez Gminę 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 13 radnych – przy 12 głosach „za” i   1 głosie 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXI/140/2012, która stanowi załącznik nr  6 

do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 8  porządku obrad:              

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi 

Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo oraz terenu położonego w obrębie 

geodezyjnym Zakrzewice. 

Burmistrz poinformował, że dotyczy to terenu jadąc w kierunku Jarocina po lewej stronie aż 

do tartaku. W 2008 roku był już plan, który pokazywał możliwości rozbudowy m. Książ 

Wlkp. Od strony południowej nie mamy możliwości powiększenia miasta, dlatego chcemy 

tym planem zabezpieczyć  rozbudowę w części wschodniej miasta Książ. Chcemy połączyć 
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tereny przemysłowe, które już są i również zabezpieczyć tereny przemysłowe, ponieważ są 

takie potrzeby. Musi też pozostać strefa buforowa, która by oddzielała zabudowę 

mieszkaniową od terenów  przemysłowych. Tym planem byśmy połączyli się z gminą Nowe 

Miasto, zabezpieczając budownictwo mieszkaniowe, drobną działalność gospodarczą i strefę 

przemysłowa. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/141/2012, 

która stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu 

 

   Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,30 – 16,40. 

 

Do punktu 9  porządku obrad:         

Radny Maciej Lewandowski – z P. Madalińskim została rozwiązana umowa o pracę a do 

dnia dzisiejszego nie zostało wypłacone zaległe wynagrodzenie, należy sprawę tą wyjaśnić. 

Radny Ryszard Szymański – z przepisów w sprawie przetargów wynika, że na wybór 

oferenta 45% ma wpływ cena i 45 % jakość.  Na Placu Kosynierów kostkę poprawiono tylko 

na parkingu, a jako Komisja Rewizyjna podaliśmy wiele więcej usterek. Dyskutowaliśmy też 

na temat porządku na Placu Kosynierów, zwłaszcza w okolicach fontanny, sugestia wielu 

osób zwłaszcza tych które chodzą tam z dziećmi, zwracają uwagę, że psy załatwiają się na 

rynku. Powinien być opracowany regulamin korzystania z Placu Kosynierów.  

Jeśli chodzi o przeniesienie parkingu na Placu Kosynierów przy aptece, to sprawdziłem           

i drzwi samochodu można swobodnie otwierać - krawężnik nie przeszkadza. Czy coś się robi, 

aby uchronić trawnik od dewastacji. 

 

Do punktu 10  porządku obrad:               

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje  zgłoszone na XX Sesji Rady 

Miejskiej oraz na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Odpowiedzi stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

Poinformował też, że jeśli chodzi o naprawę na Placu Kosynierów, to była też podnoszona 

kostka przed pomnikiem, przy lampie, poprawiono ławkę – którą próbowano wyrwać, 
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uszczelniono spoiny pomnika. Nie jest jeszcze do końca naprawiona fontanna. Zgłoszone 

uwagi w większości zostały wykonane. 

 

Do punktu 11  porządku obrad:           

Radny Paweł Walkowiak - przed Urzędem była swego czasu ławka, a teraz nie ma, 

mieszkańcy zwracają uwagę, że na ma na czym usiąść. 

Radny Błażej Jędrzejczak – należy wyciąć krzewy rosnące przy drodze powiatowej – wjazd 

do Chwałkowa Kośc., przy drodze powiatowej w kierunku Panienki, przy drodze gminnej     

w kierunku Jaraczewa, zwłaszcza na zakrętach od P. Gościniaka do końca lasu. 

Radny Sławomir Przybylski – ponawiam  wniosek o naprawę dziur na drodze we 

Włościejewicach, naprawa miała  być zrobiona w kwietniu a nie jest. Na drodze powiatowej 

Włościejewki – Włościejewice też powstają dziury. Na drodze Mchy - Włościejewice przed 

zjazdem do Włościejewic zjazd jest w fatalnym stanie, widać. To samo dotyczy drogi            

w kierunku Błażejewa jest zarośnięta krzewami, powoduje to  duże zagrożenie, ponadto są 

trudności gdy samochody muszą się minąć.   

Radny Paweł Walkowiak – Powiatowy Zarząd Dróg powinien przeglądnąć wszystkie swoje 

drogi, ponieważ na drodze do Gogolewa też są dziury. 

Radny Zenon Kuderczak – na Placu Kosynierów w dalszym ciągu nie ma przejść dla 

pieszych, jest tylko jedno w kierunku sklepu P. Pelczyka. 

Pan Zbigniew Szozda – chciałem wrócić do konfliktu, jeśli chodzi o utrzymywanie Busa. 

Pan Burmistrz powoływał się na pismo, które otrzymałem. Jest ono adresowane do Prezesa 

RIO w Lublinie i dotyczy ono naliczania dotacji a nie rozliczania.  

Następnie zwrócił się do Pani Skarbnik - rozliczałem subwencję, na szkołę wszystko się 

zgadza,  ale nie mogę się doliczyć jeśli chodzi o przedszkole, nie chce mi wyjść kwota,  którą 

otrzymujemy dlatego proszę o szczegółowe podanie kwot, które Gmina daje na przedszkole. 

Burmistrz odpowiadając Panu Szoździe powiedział - będąc Burmistrzem i gdyby Pan nim 

był, też byłby Pan ostrożny. Interpretacja przepisów była mało czytelna, mało jasna, ja o tym 

mówiłem, przytoczyłem pismo, ale to nie zmienia postaci rzeczy. Skoro wyższy organ uznał 

Państwa rację to ja się chylę ku temu, nie mam możliwości odwoławczych i szanuję to 

stanowisko przyjmując do realizacji. Nie wiem w czym rzecz, chciałem pokazać 

społeczeństwu, że skoro gmina nie może wliczać do subwencji oświatowej dowozów to też 

odnieśliśmy się, że skoro gmina nie dostaje środków na dowozy szkolne to były wątpliwości 

czy można rozliczyć jako dowóz szkolny w Państwa placówce. 
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Do punktu 12  porządku obrad:               

Ponieważ wyczerpano  porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za 

udział i zamknął XXI Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,00 

 

 

Protokołowała                                                        

Irena Witko                                    

                                                                                      Przewodniczący 

                                                                                 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                          /-/ Paweł  Walkowiak 

 

 


