O.0002.24.2012
PROTOKÓŁ NR XXIV/2012
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 12 listopada 2012 roku w godz. 16,00 – 17,20
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,
Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak,
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 – 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 XXIV sesję Rady
Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy oraz przybyłych
gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Radny Sławomir Przybylski - nieobecny usprawiedliwiony.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
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2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki”.
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 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013.
15.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
16.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
17.Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych.
18.Interpelacje i zapytania radnych.
19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.Wolne wnioski i informacje
21.Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 października 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.
Radny Ryszard Szymański zwrócił się z zapytaniem jaki jest skład Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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Burmistrz – skład komisji był 7-osobowy i został zmniejszony do 5 osób. Z komisji odszedł
Pan Ratajczak, ponieważ nie jest już czynnym sołtysem i z Urzędu odwołana została Pani
Grześkowiak, zaś w miejsce Pana Wojtkowskiego wszedł Pan Obarski.
Do punktu 6 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę 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 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XXIV/154/2012, która stanowi załącznik nr

5 do niniejszego

protokołu.
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 14 radnych – przy 12 głosach „za” i 2 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIV/155/2012, 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.
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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 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XXIV/156/2012, która stanowi załącznik nr

7 do niniejszego

protokołu.
Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
Radna Antonina Jankowiak złożyła wniosek o obniżenie centy skupu żyta do 54 zł.,
ponieważ w tym roku były wymarznięcia, rolnicy ponieśli duże straty i szkody.
Ponieważ nie było innych propozycji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
wniosek formalny Radnej Jankowiak – kto jest za przyjęciem wniosku złożonego przez
Radną.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – przy 5 głosach „za” i 7 głosach „przeciw”
odrzuciła wniosek Radnej Jankowiak.
Następnie

Przewodniczący

zarządził

głosowanie,

kto

jest

za

przyjęciem

przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – przy 9 głosach „za” i 5 głosach „przeciw”
podjęła uchwałę nr XXIV/157/2012, która stanowi załącznik nr
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do niniejszego

protokołu.
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
Poinformował też, że Radni ze stawkami zostali zapoznani na wspólnym posiedzeniu komisji.
Burmistrz zaproponował wzrost stawek podatku o 4% w stosunku do stawek tegorocznych.
Na wniosek Radnego zmniejszono podatek związany z prowadzeniem działalności
gospodarczej z 18,18 zł. na 17,90 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
4

Rada Miejska w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XXIV/158/2012, która stanowi załącznik nr

9

do niniejszego

protokołu.
Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 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 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XXIV/159/2012, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Do punktu 12 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na
2013 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

14

radnych

–

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

nr XXIV/160/2012, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Do punktu 13 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
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 XXIV/161/2012, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Do punktu 14 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013.
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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 14 radnych – przy 8 głosach „za” i 6 głosach „przeciw”
podjęła uchwałę nr XXIV/162/2012, która stanowi załącznik nr

13 do niniejszego

protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,45 – 17,00
Do punktu 15 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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 XXIV/163/2012, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Do punktu 16 porządku obrad:
Radni nie zgłosili uwag do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2011/2012 w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionej
informacji.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – przy 11 głosach „za” i 3 głosach
wstrzymujących się”, przyjęła w/w informację,

która

stanowi załącznik nr 15 do

niniejszego protokołu
Do punktu 17 porządku obrad:
1. Informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożył Burmistrz Teofil Marciniak
Informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
2. Informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych Radnych złożył Przewodniczący
Rady Paweł Walkowiak.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do złożonych informacji.
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Do punktu 18 porządku obrad:
Radna Jankowiak Antonina – na jakim etapie jest realizacja dokumentacji dotyczącej
szkoły w Chrząstowie.
Do punktu 19 porządku obrad:
Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na XXIII Sesji Rady
Miejskiej oraz na wspólnym posiedzeniu komisji.
Odpowiedzi stanowią załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Odpowiadając Radnej Jankowiak Burmistrz poinformował, że projektu jeszcze nie ma, są
jeszcze ostatnie uzgodnienia, ale mamy zapewnienie projektanta, że do końca roku będziemy
wiedzieć dokładnie jaki będzie koszt tego zadania. W projekcie budżetu na 2013 rok moja
propozycja jest zabezpieczenia kwoty 50 000 zł. w ramach tego zadania. Za ta kwotę jakaś
cześć tego zadania zostanie wykonana. Nie wiemy czy Konserwator Zabytków pozwoli nam
na zastosowanie stolarki plastikowej czy będzie musiała być stolarka drewniana, która jest na
pewno droższa.
Do punktu 20 porządku obrad:
Radny Jacek Mądry - przy drodze powiatowej Włościejewice - Ługi - Mchy należy wyciąć
krzewy (odrosty akacji) po obu stronach drogi, ponieważ pobocza są zarośnięte. Ponadto
odcinek tej drogi jest niszczony przez pojazdy wielotonowe, jeśli pojazdy te nadal będą
użytkować tą drogę a muszą, to tej drogi nie będzie, ponieważ asfalt ginie.
Radny Maciej Lewandowski – jak daleko jest projekt drogi, ulica Polna i Leśna.
Radna Antonina Jankowiak – na drodze Chrząstowo – Wieszczyczyn, przy skrzyżowaniu
w Chrząstowie są duże ubytki. Jeśli chodzi o drogę do Wieszczyczyna to ubytki są
wypełniane, ale ta droga systematycznie się kruszy.
Burmistrz – odpowiadając na wniosek Radnej Jankowiak poinformował, że Zarząd Dróg
odpowiedział, że będzie naprawiał w miarę możliwości bądź wiosną.
Pan Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego - odpowiadając na
wniosek Radnego Lewandowskiego poinformował, że umowa na wykonanie projektu na
ul. Polną i Leśną jest do końca roku.
Pan Grzegorz Krause Sołtys wsi Radoszkowo Drugie – na skrzyżowaniu ulic Strzelecka –
Wichury, są dziury, jadąc samochodem można urwać zawieszenie.
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Pan Grzegorz Rabczewski – jest to związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej,
będzie to naprawione masą na sucho.
Do punktu 21 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i zamknął XXIV Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,20

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