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O.0002.27.2012 

PROTOKÓŁ  NR XXVII/2012 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku w godz. 16,00 – 17,20 

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, 

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, 

Przedstawiciel 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 XXVII sesję Rady Miejskiej 

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

przybyłych gości. 

Stwierdził, że, na sali jest obecnych 12 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Nieobecni usprawiedliwieni: 

Radny Leszek Kaczmarek, 

Radny Maciej Lewandowski, 

Radna Bogumiła Skiera. 

 

Do punktu 3  porządku obrad: 

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

protokołu. 
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Przewodniczący obrad zaproponował zdjęcie z porządku obrad  punkt 7 : 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021, ponieważ nie będzie zmiany. 

     Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zdjęcie  w/w punktu. 

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. 

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

 8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku  

budżetowego  2012 

 9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

12.Podjecie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy. 

13.Podjecie uchwały w sprawie  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Książ 

Wlkp. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

14.Podjecie uchwały w sprawie  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
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15.Interpelacje i zapytania radnych. 

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

i wnioski. 

17.Wolne wnioski i informacje 

18.Zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 

 

Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XXVI  Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2012 r. został przyjęty, bez uwag         

w głosowaniu jawnym w obecności 12 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.  

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania. 

 

Do punktu 7  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 

XXVII/177/2012, która stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 8  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku  budżetowego  2012. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 
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Rada Miejska w obecności 12 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr 

XXVII/178/2012, która stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 9  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt   uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Radny Przybylski zwrócił się z zapytaniem, czy zaproponowana stawka opłat jest brutto czy 

netto. 

Pani Matuszczak poinformował, że jest to opłata i nie nalicza się podatku VAT. 

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 – przy 10 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących 

się” podjęła uchwałę   nr XXVII/179/2012, która stanowi załącznik nr  8  do niniejszego 

protokołu. 

 

Do punktu 10  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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 

XXVII/180/2012, która stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 11  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

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 

XXVII/181/2012, która stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 12  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

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 

XXVII/182/2012, która stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 13  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie  określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Książ Wlkp. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 

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 

XXVII/183/2012, która stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 14  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie  górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

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 

XXVII/184/2012, która stanowi załącznik nr  13  do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,40 – 17,00. 

 

Do punktu 15  porządku obrad: 

Radni nie złożyli  interpelacji i zapytań 
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Do punktu 16  porządku obrad: 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rady Miejskiej. Odpowiedź stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.      

 

Do punktu 17  porządku obrad: 

Salę obrad opuściła Radna Antonina Jankowiak, odtąd Rada obradowała w 11 osobowym 

składzie.  

Radny Ryszard Szymański – na ul. Jana Pawła II z kanalizacji deszczowej są nieprzyjemne 

zapachy, wskazujące na to, że ktoś jest podłączony z kanalizacją sanitarną. 

Na wspólnym posiedzeniu Komisji wskazywałem, że niektóre lampy uliczne są niepotrzebne 

ponieważ oświetlają pola, w ramach oszczędności można by je wyłączyć. 

Pan Zbigniew Szozda Prezes Stowarzyszenia  – odnośnie uchwały w sprawie śmieci, chciałem 

się zapytać czy Państwo prowadzili kosztorys, z czego wynika stawka 8 zł od osoby za śmieci. 

Mieszkańcy zamieszkują też w blokach, jak będzie selektywna zbiórka tam rozliczana.              

Co z  zatokami autobusowymi, ponieważ wygląda, jakby ktoś porzucił pracę.  Była podawana 

kwota na trzy zatoki 300 tys. złotych – jest to dużo. 

Burmistrz – odnośnie zatok, to jest poślizg, umowa z wykonawcą nie została zerwana, 

wykonawca płaci  karę za każdy dzień zwłoki. Kiedy będzie finał nie potrafię powiedzieć, bo 

pogoda się polepszyła, prace mogłyby być wykonywane a nie są.  

Kwota ponad 300 tys. złotych, było to zadanie, które opływało na kwotę ponad 580 tys. złotych 

a ponad 300 tys. złotych, jest to kwota, która nie została  zrealizowania w roku 2012 i przechodzi 

jako wolne środki na rok 2013. Do czerwca środki te muszą być rozliczone. 

Skąd się wzięła stawka 8 złotych za śmieci, to pierwotna propozycja była  11 złotych, bo takie są 

szacunki. Wyliczenia oparte były na Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej                            

i Mieszkaniowej, która obsługuje 80% całej gminy, 10 % obsługiwały inne podmioty a 10% 

mieszkańców jeszcze nie ma zawartych umów. Ministerstwo podaje, że każdy mieszkaniec 

produkuje 268 kg śmieci, gdybyśmy założyli tą ilość przy częstotliwości wywozu takiej jaka jest 

do tej pory czyli wioski jeden raz w miesiącu a miasto cztery razy w miesiącu, wtedy opłata od 

jednego mieszkańca wynosiłaby w granicach 11 złotych. Można było założyć, że będziemy 

produkować 200 kg śmieci i ograniczymy częstotliwość w Książu Wlkp. do 2 razy w miesiącu,   

a wtedy stawka będzie 8 zł. Śmieci produkujemy 1700 ton, które trawią do składowiska              

w Witaszyczkach, na dzień dzisiejszy wiemy, że będziemy płacić 210 złotych od tony. Powinny 

być jeszcze wliczone koszty przygotowania gratowiska, jest to ponad 300 tys. złotych, ale nie 

bierzemy tego do kalkulacji mimo że powinniśmy. Część składowa, która pojawi się do 
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przetargu to niecała 1/3 wszystkich kosztów, które są w granicy 800 000 złotych. Blokowiska 

mamy głównie w Książu Wlkp. jak również w miejscowości Mchach, Chwałkowo Kośc., 

Kołacin, Brzóstownia, są też wspólnoty. Deklaracja trafi do administratora bądź do wspólnoty, 

którzy muszą wypełnić deklarację. Podmiot, który będzie odbierał, będzie wiedział czy jest 

selektywna zbiórka czy nie. Jeśli w deklaracji będzie, że będzie prowadzona selekcja to musi być 

selekcja prowadzona.  Myślę, że będą kontrole i z tego tytułu będą  sankcje. 

O lampach oświetleniowych wiem, ale nie da się odpowiedzieć dzisiaj które lampy będą 

możliwe do usunięcia.  

Przewodniczący Rady Radny Paweł Walkowiak – zgodnie z nowymi przepisami nie ma 

możliwości ustalenia opłaty od kubła. Są tylko trzy6 możliwości: od metra kwadratowego 

powierzchni mieszkania, od ilości osób zamieszkujących w danej nieruchomości i od ilości 

zużytej wody. Dobrze stało się też, że należymy do Jarocina, ponieważ jest bliżej niż do 

Tarnowa Starego w Gminie Czempiń, przez co koszty transportu są niższe. Poinformował też, że 

w Śremie i w Dolski będzie stawka 10 złotych, chociaż są gminy gdzie stawki są jeszcze wyższe. 

Pani Halaburda Sołtys wsi Łężek – jak rozumiem za odbiór nieczystości płynnych będziemy 

płacić 20 zł za m3. 

Burmistrz – stawka ta jest dla tych którzy uciekają od płacenia, od wywożenia. Jeżeli  ktoś 

będzie uciekał od nałożeń ustawowych, to jako Gmina mamy obowiązek wywieźć śmieci             

i obciążyć tymi stawkami, które dziś podjęliśmy. 

Pan Jan Majsner – czy będzie szczegółowa informacja do mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Radny Paweł Walkowiak – kampania informacyjna będzie, poinformował 

też, że do tej pory opłaty były zróżnicowane a teraz nie można różnicować, opłaty muszą być dla 

wszystkich równe.  

Burmistrz – regulamin, który będzie podejmowany w przyszłym roku, wskazuje, że będzie 

odbierana każda ilość wyprodukowanych śmieci, tak jak jest teraz. Będzie też informacja, że 

odbiór śmieci będzie na zgłoszenie, gdy trzeba będzie podjechać pod blokowisko. Problem może 

być w Książu Wlkp., gdzie śmieci były odbierane co tydzień, nie wiem czy jeden kubeł 

wystarczy, może trzeba będzie zakupić drugi kubeł.  

 

Do punktu 18  porządku obrad: 

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział   

i zamknął XXVII 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 

 

 


