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O.0002.25.2012        

                                            PROTOKÓŁ  NR  XXV/2012 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 03 grudnia 2012 roku w godz. 16,00 – 17,35    

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, 

Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak, 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak, 

Sekretarz Gminy Pani  Mirela Grześkowiak 

Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki, 

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski Pan Kazimierz Balcerak 

Zastępca Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski Pan Bogdan 

Woliński, 

Ksiądz Kanonik Marian Kieroń 

Ksiądz Proboszcz Andrzej Wujek 

Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, 

Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., 

Sołtysi, 

Przedstawiciele mediów – 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 XXV Sesję Rady 

Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza 

Gminy, szczególnie gorąco powitał Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Lider Zielonej 

Wielkopolski, Zastępcę Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lider Zielonej 

Wielkopolski, Księdza Kanonika Mariana Kieronia, Księdza Proboszcza Andrzeja Wujek 
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Stwierdził, że, na sali jest obecnych 15 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

 

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie zajęła II miejsce                 

w  konkursie „Dobre Praktyki”, na najciekawszy projekt zrealizowany na terenie Lokalnej 

Grupy Działania  Lider Zielonej Wielkopolski, w związku z czym  Wice Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Pan Kazimierz Balcerak i Zastępca Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia 

Pan Bogdan Woliński, wręczyli  nagrody, w postaci tabletu, okolicznościowej statuetki            

i dyplomu Księdzu Kanonikowi Marianowi Kieroniowi  i pełniącemu od niedawna funkcję 

proboszcza parafii Księdzu Andrzejowi Wujek. 

Księża podziękowali za przyznane wyróżnienie a Ks. Kieroń,  przybliżył zebranym  historię    

remontów przeprowadzanych w kościele  w ciągu ostatnich 35 lat.  

 

Do punktu 3  porządku obrad: 

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

protokołu. 

Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujące  punkty : 

1. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na 

2013 rok. 

     Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w punktów. 

     Punkty te wprowadzono po pkt.9 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.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie    

międzysesyjnym 

  6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
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       7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021. 

       8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp.  na 2012 rok. 

       9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok. 

10.Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości 

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na 

2013 rok. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

     13.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

     14.Interpelacje i zapytania radnych. 

15.Informacje o udzielonych odpowiedziach na  interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania      

i wnioski. 

     16.Wolne  głosy, wnioski i informacje 

     17.Zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 

 

Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XXIV  Sesji Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2012 r. został przyjęty, bez uwag  

w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych -  jednogłośnie, bez odczytywania. 

 

Do punktu 5  porządku obrad: 

Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak złożył informację o działaniach 

podejmowanych w okresie    międzysesyjnym. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 6  porządku obrad:              

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Radny Ryszard Szymański zwrócił się z zapytaniem jakich gruntów dotyczy wykup pod 

drogę ulicy Leśnej i Ogrodowej. 
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Radny Kazimierz Zegar – czy grunt we Włościejewkach, który był przeznaczony do 

sprzedaży został sprzedany i za jaką cenę. Był Pan na spotkaniu z Wojewodą, czego to 

spotkanie dotyczyło. 

Burmistrz – jeśli chodzi o wykup gruntu, to wcześniej jedna z rodzin nie miała uregulowane 

sprawy spadkowe, dlatego dopiero teraz nastąpił wykup. Natomiast jeśli chodzi o ul. Leśną, 

to projekt który mamy przygotowany pokazuje, że droga była by za wąska, dlatego od 

właścicieli musieliśmy dokupić po 2-3 metry, aby droga miała odpowiednie parametry. 

Przetarg na kupno gruntu we Włościejewkach się odbył, chętny na kupno był tylko Pan Bryll, 

kupił za ok. 70 tys. zł. i w grudniu będzie podpisany akt notarialny. 

Spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim – Wojewoda był zaproszony przez Burmistrza Śremu 

w związku z miasteczkiem cyfrowym – chodziło o przejście z sygnału analogowego na 

cyfrowy. 

Radna Antonina Jankowiak -  kto kupił grunt w Łężku i za jaką kwotę. 

Burmistrz – kupił Pan Jarmuszkiewicz za 48 000 zł. 

 

Do punktu 7  porządku obrad:                

     Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021. 

Projekt w/w uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. 

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 XXV/164/2012, 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. 

Projekt w/w uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. 

Radny Kazimierz Zegar – kiedy będą wypłacone stypendia, w budżecie jest też zakup 

krzewów czy będą one na nasadzenia śródpolne. 

Pani Matuszczak – stypendia będą wypłacone jeszcze w tym roku, krzewy są zakupione na ul. 

Radoszkowską, ale  śródpolne nasadzenia też będą. 
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Radny Ryszard Szymański – kwota w dz. 801460, czy to jest wynik zarządzenia Burmistrza 

dotyczący oszczędności w szkołach.  W dziale 900 zwiększono środki o 150 tys. zł. 

Pani Matuszczak –  tak szkoły mają oszczędności.   Zwiększone środki w dz. 900 są na zakup 

krzewów na ul. Radoszkowską,  będzie też robione odwodnienie Urzędu. 

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” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”   podjęła uchwałę nr XXV/165/2012, która stanowi załącznik nr  7 

do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 9  porządku obrad:                

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty 

od posiadania psów na 2013 rok. 

Projekt w/w uchwały omówił Radca Prawny, informując, że merytorycznie  w treści uchwały 

nic się nie zmieniło, w uchwale był zapis „nie pobiera się” a powinno być „zwalnia się”, tak 

jak mówi ustawa. Ponadto w uchwałach nie powinno być zapisu, że traci moc uchwała z 2011 

roku, ponieważ ta uchwała jak i dwie następne dotyczą tylko danego 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 XXV/166/2012, która stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 10  porządku obrad:                

     Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od 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 XXV/167/2012, która stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 11  porządku obrad:                

     Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podatku 

od środków transportowych. 

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 XXV/168/2012, która stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 12  porządku obrad:                

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

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 XXV/169/2012, która stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 13  porządku obrad:          

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody. 

Radny Kazimierz Zegar – na kogo wniosek jest przygotowany ten projekt uchwały. 

Burmistrz – sprawę tą sygnalizowali członkowie Koła Wędkarskiego, a oficjalny wniosek 

złożył Pan Trzciński. 

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 XXV/170/2012, która stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 17,10 – 17,15 

 

Do punktu 14  porządku obrad:                

Radny Ryszard Szymański – na jakim etapie jest sprawa sprzedaży terenu pod ceramikę. 
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Do punktu 15  porządku obrad:                

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

Miejskiej. Odpowiedź stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.      

Udzielił też odpowiedzi Radnemu Szymańskiemu, informując, że Agencja twierdzi, że jest 

związana umową wieloletnią za spółką Książ-Rol i z tego względu nie może ogłosić przetargu 

na sprzedaż tego gruntu. Rozmawiałem z Prezesem spółki, bo wcześniejsze ustalenia były, że 

gdy będziemy mieli dokument to Prezes był skłonny zrezygnować z tej dzierżawy. Prezes 

udał się do Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa w Poznaniu i przedstawił jak sprawa 

wygląda. Rozmawiałem też z potencjalnymi inwestorami, którzy byli zainteresowani tym 

terenem. Firma Leier myśli o tym terenie, ale dotknął ich też kryzys gospodarczy                     

i zastanawiają się czy już przystąpić do tego zadania. Rozmawiałem też z Burmistrzem 

Krotoszyna i czekam na odpowiedź czy firma, która wcześniej była zainteresowana tym 

terenem, nadal jest zainteresowana. Firmy do inwestowania podchodzą bardzo ostrożnie. 

 

Do punktu 16  porządku obrad:            

Radny Kazimierz Zegar – we Włościejewkach przy wyjeździe na drogę powiatową jest znak 

„stop”, który jest nieczytelny. 

Radna Antonina Jankowiak – podziękowała Burmistrzowi za wyrównanie drogi                     

w Chrząstowie w stronę działek. 

Radna Agnieszka Weber-Hałaburda zwróciła się z zapytaniem czy coś wiadomo na temat 

wieży wiatrowych. 

Burmistrz – będąc we Włościejewkach, też zauważyłem, że znak ten jest nieczytelny               

i przekazałem to już Panu Rabczewskiemu. 

Sprawa ferm wiatrowych jest w martwym punkcie, dokumenty jakie były im potrzebne, 

przesłano, ale odzewu nie ma. Temat ten chyba gaśnie, ponieważ na ten cel nie pojawiają się 

środki unijne. 

Radny Paweł Walkowiak – jeśli chodzi o energię odnawialną, to jest projekt ustawy, która 

mówi, że każdy z nas chcący produkować energię odnawialną do 40 kilowat, będzie miał 

uproszczoną procedurę przy załatwianiu formalności. 

 

Do punktu 17  porządku obrad:      

Ponieważ wyczerpano  porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za 

udział i zamknął XXV Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,35. 
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Protokołowała:  

                                                  

  Irena Witko                                                                    

 

                                                                                          Przewodniczący 

                                                                                 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                          /-/ Paweł  Walkowiak 


