
1 

 

O.0002.22.2012                       PROTOKÓŁ  NR  XXII/2012 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

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

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, 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak, 

Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki, 

Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, 

Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., 

Sołtysi, 

Przedstawiciele 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 XXII sesję Rady Miejskiej 

powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy oraz przybyłych gości. 

Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Radny:  Leszek Kaczmarek - nieobecny nieusprawiedliwiony. 

 

Do punktu 3  porządku obrad: 

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

protokołu. 

Porządek obrad:  

  1. Otwarcie obrad. 

  2. Stwierdzenie quorum. 

  3. Przedstawienie porządku obrad. 

  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
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  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 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

    8. Interpelacje i zapytania radnych. 

  9. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski i informacje 

11. Zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 

 

Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XXI  Sesji Rady Miejskiej z dnia 02 lipca 2012 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 Agnieszka Weber Hałaburda zwróciła się o przybliżenie tematu wykupu gruntu pod 

drogę w Radoszkowie. 

Radny Ryszard Szymański zwrócił się o przybliżenie tematu powołania Komisji 

Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki 

organizacyjnej Gminy Książ Wlkp. 

Burmistrz  udzielając odpowiedzi poinformował, że sprawa wykupu gruntu jest to sprawa 

zaległa, grunt wykupiony był teraz ponieważ toczyły się sprawy spadkowe. Jeśli chodzi o 

komisję rekrutacyjną, to dotyczy naboru na stanowisko dyrektora ZUK. 

 

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: 

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 236 702,00 zł., z czego 

zmiany dotyczą działów: 
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600 – dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami dotacji celowej  do inwestycji „ Budowa 

dróg gminnych” dotyczące dofinansowania do budowy dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 

852 – zwiększono o kwotę 55 650,00 zł. z czego zwiększono rozdział 85295 o kwotę 60 

650,00 zł. program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego oraz zmniejszono rozdział 85228 o kwotę 5 000,00 zł. na specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, też zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego  

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 

853 – zwiększono budżet o kwotę 181 055,00 zł., zgodnie z umową o dofinansowanie 

projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.01.01-

30-126/08-00 na realizację projektu pn. „ Barwny Horyzont”. Po stronie wydatków dokonano 

odpowiednich zmian - łącznie projekt ze środkami własnymi budżetu gminy będzie 

realizowany w roku 2012 na kwotę 202 297,00 zł. 

Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian: 

- w dziale 700 zwiększono inwestycję pn. „ termomodernizacja budynku użyteczności 

publicznej – Urząd Miejski „ o kwotę 90 000,00 zł. w związku z przeprowadzonym 

przetargiem, po którym okazało się, że brak jest środków na pozytywne jego rozstrzygnięcie.  

- w dziel 758 zwiększono rezerwę budżetu o kwotę 44 429,00 zł. 

- w dziele 801 – dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami w SP Książ Wlkp. na zakup 

materiałów i wyposażenia w celu prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz na zapłatę         

II raty składki na ubezpieczenie mienia oraz w Gimnazjum w Książu Wlkp. z przeznaczeniem 

na naprawę kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku i  wymianę studzienki na boisku 

szkoły, remont dotyczący wymiany rur kanalizacyjnych pod budynkiem szkoły. 

Zmniejszono również wydatki na inwestycję pn.”Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

w Chwałkowie Kościelnym” o kwotę 80 000,00 zł. po przeprowadzonym przetargu                  

i przeniesiono ją do działu 700. 

- w dziale 854 zwiększono środki o kwotę 3 589,00 zł. jako zwrot dotacji na zadania własne 

jako nadmiernie pobraną.      

Przewodniczący obrad zwrócił się o przybliżenie tematu termomodernizacji Urzędu. 

Burmistrz – o termomodernizacji urzędu mówiliśmy już przy termomodernizacji szkoły,         

przedszkola, Centrum Kultury i szkoły w Mchach. Wartość kosztorysowa termomodernizacji 

Urzędu wynosiła 390 524,70 zł. Wstępnie na ten cel przeznaczyliśmy środki w wysokości 

230 000 zł. jednakże tak niskiej oferty nie było. Zgłosiły się do przetargu trzy firmy: Firma 
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Usługowo-Handlowa Wiesław Antoszkiewicz Kiełczyn, Zakład Remontowo-Budowlany 

Marian Janicki Cielcza oraz Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Gniezno. Wszystkie trzy 

firmy złożyły oferty niższe niż wartość kosztorysowa, najtańsza oferta jest Pana 

Antoszkiewicza na kwotę 300 367,21 zł., oferta Pana Janickiego jest na kwotę 316 110 zł. a 

oferta GRINBUD na kwotę 340 000 zł. Mamy teraz termin 30 dni, aby unieważnić przetarg 

lub rozstrzygnąć, dlatego była propozycja aby zwołać tą sesję i uzupełnić brakujące środki tj. 

o około 80 000 zł. 

Radny Maciej Lewandowski – w SIWZ jednym z punktów jest  modernizacja schodów do 

Urzędu Miejskiego, a schody były już robione. 

Pan Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego – w specyfikacji zapis 

dotyczy modernizacji schodów wejściowych do biblioteki a nie do Urzędu, nie obejmuje 

wejścia do Urzędu. 

Radny Maciej Lewandowski – kiedy Pan Janicki naprawi schody wejściowe do Urzędu, 

ponieważ płytki odpadają a kwestię tą poruszamy już trzeci rok.. 

Pan Grzegorz Rabczewski – trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, chociaż rozmawiamy na 

ten temat. 

Radny Paweł Walkowiak – należy się zastanowić czy na schodach muszą być płytki, może 

lepiej położyć lastriko. 

Radny Marek Mostowski – kto wygrał przetarg na termomodernizację Urzędu. 

Burmistrz – przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty, najkorzystniejsza oferta jest Pana 

Antoszkiewicza. 

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 – przy 13 głosach „za” i   1 głosie „przeciw”  

podjęła uchwałę nr XXII/142/2012, która stanowi załącznik nr  5 do niniejszego 

protokołu 

 

Do punktu 7  porządku obrad:               

Przewodniczący obrad  przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku 

zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

Projekt w/w uchwały omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak informując, że: ENEA 

Operator Sp. z o.o. w Poznaniu złożyła wniosek  o  nabycie w drodze bezprzetargowej 
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działki nr  15/9 w Konarzycach. Wymieniona działka przeznaczona jest pod budowę 

kompaktowej stacji transformatorowej – jest to na terenie Kompleksu 

Wypoczynkowego Jarosławki, przy parkingu. 

    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 

XXII/143/2012, która stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu 

 

 

Do punktu 8  porządku obrad:        

Radny Ryszard Szymański: 

- jeśli chodzi o budowę przystanków PKS, to wykonawca na pytanie mieszkańców dlaczego 

ich nie robi odpowiada, że nie robi ponieważ Gmina nie ma pieniędzy, proszę podać końcowy 

termin wykonania tego zadania, 

- pomimo kilkakrotnego zgłaszania nie zostało naprawione na ul. J. Krasickiego zaniżenie  

przy drugiej studzience a które jest coraz głębsze, jaka jest przyczyna zapadania się ulicy przy 

drugiej studzience, 

- ostatnio jest zła jakość wody w m. Książ Wlkp. (woda często jest brązowa), jaka jest 

częstotliwość badania wody i kto pobiera próbki do badania. Odpowiedź należy udzielić 

ścisłą i precyzyjną pisemnie, 

- na ul. Kościuszki było zaniżenie przy studzience, PZD położył asfalt, usunęli skutek a nie 

zlikwidowali przyczyny powstawania zaniżenia, 

- należy zwrócić się do Policji, o bieżące  patrolowanie boiska przy ul. 23 Stycznia, zwłaszcza 

wieczorami, ponieważ młodzież bardzo często hałasuje. 

Radny Błażej  Jędrzejczak: 

- w Chwałkowie Kośc. woda jest złej jakości, co drugi dzień jest koloru herbaty. 

Radny Sławomir Przybylski:    

- w Ługach dojeżdżając do drogi powiatowej nie ma znaku „uwaga na drogę                           

z pierwszeństwem przejazdu”, 

- wielokrotnie zgłaszałem, że  na drodze Włościejewice –Włościejewki są dziury, które 

jeszcze nie naprawiono, ponadto na tej drodze zarywa się mostek, 
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- we Włościejewkach w czasie opadów, woda spływa i zalewa posesję (tzw. czworak), przez 

co mieszkańcy mają wilgoć, 

- wielokrotnie też zgłaszałem zaniżenie drogi we Włościejewicach przy P. Kozłowskich, po 

opadach gdy jest kałuża, to samochody przejeżdżające opryskują okna i wejście do budynku. 

Radna Antonina Jankowiak: 

- PZD na drodze Chrząstowo – Wieszczyczyn ponaprawiał tylko duże dziury a mniejsze  tzn. 

metrowe zostawiono, czy będą też naprawione. 

 

Do punktu 9  porządku obrad:               

Burmistrz udzielił odpowiedzi na  interpelacje i zapytania  zgłoszone na XXI Sesji Rady 

Miejskiej oraz na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Odpowiedzi stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.     

Jeśli chodzi o przystani autobusowe, to po niedzieli wykonawca ma wejść z robotami na       

ul. Dworcową, prace rozpoczną się dopiero teraz ponieważ nie było pozwolenia                       

z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W sobotę będzie wycinka drzew przy         

ul. Nowomiejskiej, które kolidują w budowie chodnika. Termin wykonania inwestycji jest do         

13 października 2012 r. 

Burmistrz poinformował też, że sołtysi otrzymali dziś pisma dotyczące zmiany wyliczeń 

wysokości środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013      

w związku z tym, że GUS opublikował ludność wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, 

która jest wskaźnikiem do wyliczenia wielkości funduszu sołeckiego. W skali całej gminy jest        

o 1531,68 zł. mniej niż z wyliczeń na podstawie liczby ludności z 31.12.2010 roku, które 

sołectwa otrzymały w lipcu br. 

 

Do punktu 10  porządku obrad:        

Radny Marek Mostowski zwrócił się z zapytaniem ile kosztowały obchody Dni Książa oraz 

jaka jest forma zwolnienia dyrektora ZUK. 

Pan Majsner Sołtys  wsi Chrząstowo: 

 – w Chrząstowie często nie ma prądu, a jak nie ma prądu to nie ma też wody, czy nie ma 

możliwości, aby był agregat na stacji wodociągowej w Konarzycach, 

- proszę o ostateczną konkretną odpowiedź w sprawie zatrzymywania się  w Chrząstowie 

autobusu komunikacji miejskiej ze Śremu, który przejeżdża przez Chrząstowo.  Odpowiedź 

proszę udzielić na piśmie.  
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Radny Jacek Mądry zwrócił się o przybliżenie sprawy akcji ratowniczej w Książu Wlkp. 

przez OSP. 

Pani Zofia Halaburda Sołtys sołectwa Łężek – na jakim etapie jest budowa chodnika          

w Łężku i czy oprócz funduszu sołeckiego będą jeszcze dodatkowe środki dla naszej wsi.  

Burmistrz – jeśli chodzi o rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem ZUK, to dyrektor złożył 

wypowiedzenie umowy o pracę.  

Jeśli chodzi o akcję ratowniczą, to z firmy POLIN z magazynów przy  ul. Wiosny Ludów        

do naszej sieci deszczowej dostał się środek, który spowodował zamydlenie wody, która 

płynie do jeziora w Kiełczynku. W poniedziałek powiadomił mnie o tym Prezes POLINU, że 

coś takiego miało miejsce. Stało się to w niedzielę, szkoda, że nie powiadomiono nas 

wcześniej. Sieć została przez OSP udrożniona, wpompowano 61  m3 wody, aby ją oczyścić. 

Dlatego też była brudna woda, ponieważ strażacy pobierali jej bardzo dużo. Akcja trwała od 

godz. 9,00 do 18,00, efektu końcowego jeszcze nie znamy, ponieważ wyników próbek 

pobranych do badania jeszcze nie ma. 

Pan Grzegorz Rabczewski – jeśli chodzi o chodnik w Łężku, to w tym roku będzie fragment 

chodnika zrobiony, w tej chwili czekamy na pozwolenie na budowę.. 

Radny Paweł Walkowiak – dlaczego tyle wody bierze się z sieci, skoro mamy zbiorniki 

otwarte - jeziorka. 

Pani Mariola Kaźmierczak Dyrektor CK – poinformowała, że dotacja oraz środki 

zarobione i ze sponsoringu na Dni Książa wynosiły 103 634 zł. zaś koszt obchodów wynosił 

99 107,95 zł.   

Radny Ryszard Szymański  - czy znowu nie wyjdzie, że brakuje jakiś dokumentów 

odnośnie budowy przystanków PKS, ponieważ wszystko było a teraz słyszę że brakuje 

dokumentu. 

Pan Grzegorz Rabczewski – z naszej strony są wszystkie dokumenty, brakujące dokumenty 

o których mówił Burmistrz są  ze strony wykonawcy. Wykonawca powinien uzyskać zgodę 

wejścia na grunt i tzw. Projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

 

Do punktu 11  porządku obrad:               

Ponieważ wyczerpano  porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za 

udział i zamknął XXII Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,00. 
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Protokołowała:  

                                                     

/-/ Irena Witko                                                                                                                  

 

                                                                                          Przewodniczący 

                                                                                 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                          /-/ Paweł  Walkowiak 

 

 


