O.0002.28.2013
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2013
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 18 lutego 2013 roku w godz. 16,00 – 17,45
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,
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 XXVIII sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz
przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 15 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
Przewodniczący obrad zaproponował zdjęcie z porządku obrad punkt 11 tj.:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2013 r.
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O zdjęcie tego punktu wnioskuję, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich potrzebnych
opinii.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na zdjęcie w/w punktu
z porządku obrad sesji.
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 2013 rok.
8.Podjecie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
9.Podjecie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Książ Wlkp.
10.Podjecie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych
przystanków.
11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
12.Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2012 roku.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i informacje
16.Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. został przyjęty, bez uwag
w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
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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.
Przewodniczący Rady zwrócił się o przybliżenie tematu nowych technologii budowy dróg.
Burmistrz – jest szansa na pobudowanie pokazowej, prestiżowej drogi w naszej gminie za
bardzo promocyjną cenę. Technologia zaprezentowana przez firmę WAPECO z Warszawy
pokazała możliwości budowy drogi od podstaw, było by 20-30% oszczędności z podbudową
i zabezpieczeniem podbudowy emulsją ,nawierzchnią. Gwarantują, że przez co najmniej pięć lat
nie będzie podchodzenia do jakichkolwiek napraw, remontów. Koszt ma wynosić w granicach
50-55 zł za m2, myślę, że przy pilotażowej cenie bylibyśmy wstanie zrobić odcinek 300 metrów.
W tej chwili są prowadzone rozmowy z firmą, myślę, że to będzie możliwe jeśli faktycznie
gmina Dolsk, Brodnica i Książ Wlkp. w ten temat wejdą po przeanalizowaniu tematu.
Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ
Wlkp. 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 15 radnych –

jednogłośnie podjęła uchwałę

nr

XXVIII/185/2013, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2014.
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 XXVIII/186/2013, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem czy ma odczytywać projekt

uchwały

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
Poinformował też, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Sanepidu.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
nieodczytywaniem w/w projektu uchwały.
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

XXVIII/187/2013, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt

uchwały w sprawie określenia przystanków

komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz
stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
Radna Antonina Jankowiak – mam zastrzeżenia do paragrafu 4, ponieważ wprowadzenie opłaty
5 groszy jest za każdorazowe zatrzymanie się na przystanku, a w Chrząstowie PKS zatrzymuje
się 20 razy dziennie a 7 razy Marco Polo. Przeliczając jest to dla przystanku w Chrząstowie
złotówka dzienne bez Marco Polo oraz po wyeliminowaniu świąt i niedziel. Jeżeli takie opłaty
będą wprowadzone to wyeliminujemy kursy autobusu do niektórych miejscowości. Omawiając
ten temat było mówione, że opłata wynosi 900 złotych rocznie a ja przeliczyłam, że 360 złotych
będzie w ciągu roku za jeden przystanek.
Radny Ryszard Szymański – czy w sąsiednich gminach też jest pobierana opłata.
Radny Sławomir Przybylski – nie mam uwag co do warunków i zasad korzystania
z przystanków, ale moja miejscowość jest przystankiem końcowym, polikwidowano nam już
wiele kursów. W niedzielę i sobotę autobusy w ogóle nie jeżdżą, jak wprowadzimy opłatę to
mogą być zlikwidowane jeszcze inne kursy, a inni przewoźnicy nie są zainteresowani tak
małymi

miejscowościami jak nasza. Z komunikacji korzystają przede wszystkim dzieci

i młodzież dojeżdżająca do szkół.
Burmistrz – to, że nie wprowadzimy opłaty nie daje żadnej gwarancji, że autobus będzie jeździł.
Zatrzymanie się na jednym przystanku tj. 18,25 złotych na cały rok. Jednym z zadań własnych
gminy jest dbanie o budżet, my nie jesteśmy jedyną gminą która wprowadza opłatę. Ponadto
sprzątamy przystanki, opróżniamy kosze ze śmieci za które też trzeba będzie płacić. Może opłaty
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nie być, ale uważam, że opłata ta nie będzie miała wpływu na to, czy autobus będzie jeździł
czy nie.
Radny Sławomir Przybylski – Burmistrz ma wiele racji, ale może należy na razie odstąpić od
pobierania opłaty, chociaż nie na zawsze.
Pani Bogumiłą Walczak Z-ca Burmistrza – ustawa mówi, że opłatę możemy pobierać, ale nie
musimy, od Państwa zależy czy opłata ta będzie. Możemy projekt uchwały poprawić, ale musi
być przerwa.
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy - na komisji jak mówiłam o opłacie, to podałam dla
przykładu opłatę jaką ponosi Marco Polo na cały rok.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,40 – 16,50.
Przewodniczący obrad – w przerwie w czasie rozmów były różne propozycje, dlatego proponuję
aby przegłosować najpierw, kto jest za tym aby pozostała opłata 5 groszy.
W wyniku głosowania, za pozostawieniem opłaty w wysokości 5 groszy głosowało 10 radnych,
4 radnych było „przeciw” i 1 radny wstrzymał się od głosu. Przewodniczący obrad stwierdził, że
w wyniku głosowania opłata 5 groszy pozostaje.
Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – przy 11 głosach „za” i 4 głosach „przeciw”
podjęła uchwałę nr XXVIII/188/2013, która stanowi załącznik nr
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do niniejszego

protokołu.
Do punktu 11 porządku obrad:
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
przedstawiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.
Dyskusji w tym temacie nie było.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie, które
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Do punktu 12 porządku obrad:
a) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący Komisji
Pan Ryszard Szymański. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania.
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b) sprawozdanie z działalności

Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu, złożyła

Przewodnicząca Komisji Pani Bogumiła Skiera.
Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
c) sprawozdanie z działalności Komisji

Społeczno –Gospodarczej, złożył Przewodniczący

Komisji Pan Maciej Lewandowski.
Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
d) sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, złożył
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar.
Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Sołtysów, aby wypełnili wnioski w sprawie bobrów,
w których miejscach mają tamy i dostarczyli do Gminy. Na Komisji była Pani z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska z Poznania i była zdziwiona, że u nas występuje problem bobrów,
ponieważ w sprawie szkód było tylko jedno zgłoszenie.
Przewodniczący Rady – we wniosku jest aby zrobić wyrys czy mapkę, ale rysunków żadnych
nie trzeba robić, należy napisać tylko numer ewidencyjny działki. Mam też prośbę, każdy ma
aparat fotograficzny i gdy ma taką możliwość mógłby zrobić zdjęcia i dołączyć je do wniosku.
Do punktu 14 porządku obrad:
Radny Ryszard Szymański - swego czasu mówiłem, że mogą być wyłączone niektóre lampy
oświetleniowe, czy coś w tym zakresie zrobiono.
Radna Antonina Jankowiak – na jakim etapie jest sporządzana dokumentacja elewacji szkoły
i wymiany okien w Chrząstowie.
Komisja rolnictwa powinna być informowana o pracach które są wykonywane na gruntach
rolników, ponieważ Geofizyka przychodzi do rolnika z umową, tak samo ENEA przychodzi z
umowami w sprawie służebności przesyłu, a rolnicy nie wiedzą o co chodzi. Myślę, że rolnicy
powinni być poinformowani. Ponadto w Gminie jest dział rolnictwa, który się tym zajmuje
i powinien na Komisji rolnictwa również wyjaśnić. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy przez Pana
Radcę Prawnego.
Do punktu 15 porządku obrad:
Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji
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Rady Miejskiej. Odpowiedź stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował, że jeśli chodzi o szkołę w Chrząstowie, to dokumentacja miała być do
końca roku, ale stanowisko Konserwatora Ochrony Zabytków w Poznaniu było z opóźnieniem.
Prawdopodobnie zgodzą się, aby większość okien była plastikowa, ale elewacja frontowa musi
być robiona z odpowiedniego materiału, nie może być robiona tradycyjnym materiałem. Na
pewno jeszcze to trochę potrwa, dlatego proszę o cierpliwość.
Jeśli chodzi o służebność przesyłu energii to energetyka się z nami nie kontaktowała. ENEA ma
swój program i kontaktują się bezpośrednio z rolnikami. ENEA chce, aby była wpisana do ksiąg
wieczystych służebność, ponieważ gdy rolnik sprzeda grunt to na nowo musieli by do tego
tematu podchodzić. Ma to być uregulowane odszkodowaniem jednorazowym, które ma być
wypłacone w dwóch ratach.
Pan Krzysztof Janicki Radca Prawny – instytucja służebności ma na celu to, aby był dostęp do
urządzeń energetycznych na czyimś gruncie. Może być w tej sprawie umowa cywilno prawna
lub wpis do księgi wieczystej o umożliwieniu dostępu z tym, że ma się to odbywać w sposób jak
najmniej uciążliwy dla danego właściciela. Jeżeli właściciel gruntu odmówi ustanowienia tej
służebności dobrowolnie to przysługuje roszczenie do Sądu i najczęściej Sąd taką służebność
ustanowi.
Burmistrz – w umowie służebności przesyłu jest zapis, że oprócz podstawowego odszkodowania
ustanowienia służebności, jest jeszcze odszkodowanie w przypadku uszkodzenia gruntu.
Pan Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego – jeśli chodzi o Geofizykę Toruń,
to firma ta zwraca się bezpośrednio do zainteresowanych. Zwracają się do tych rolników na
których grunt mają wjechać, bez porozumienia nie wjeżdżają. Jeśli chodzi o nasze drogi to
jeździłem z Kierownikiem i są one filmowane przed wjazdem jednostki i przy odbiorze na
podstawie tej dokumentacji będziemy drogi te odbierać.
Do punktu 16 porządku obrad:
Radna Antonina Jankowiak – żaden autobus nie dociera do Sroczewa, rodzice uczniów szkół
średnich dowożą ich do Chrząstowa, czy jest możliwość, aby autobus o godz. 7,00 miał wyjazd
ze Sroczewa i o godz. 15,00 powrotny ze Śremu, aby uczniowie mogli dojechać do szkół
i powrócić do domu.
Pani Anna Krępulec Sołtys wsi Sroczewo – nasi rodzice zrezygnowali sami z komunikacji PKS,
ponieważ autobus do Śremu jechał przez Zaborowo, Kiełczynek, Książ Wlkp. czyli aby dojechać
do Śremu trzeba objechać pół gminy. Jest też różnica w cenie, ponieważ bilet miesięczny
z Chrząstowa jest o 70 złotych tańszy niż był ze Sroczewa. Ciągle tłumaczy się nam, że ze
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względu na mostki w Łężku, na których jest ograniczenie tonażu autobus nie może jechać, ale
jest to tylko teoretyczne. Dlatego, że gdy autobus zaczyna lub kończy kurs w Zaborowie, to nie
jedzie przez Książ Wlkp. tylko przez Sroczewo, Łężek i wtedy znaki są ignorowane. Autobus
powinien jechać trasą Książ Wlkp. – Kiełczynek – Zaborowo – Sroczewo – Łężek – Chrząstowo
– Śrem.
Przewodniczący Rady – my nie mamy takich kompetencji, może należy się zgłosić do firmy
Marco Polo.
Pani Anna Krępulec – przedstawiciele Geofizyki byli i rozmawiali ze mną jako ze Sołtysem, zaś
przedstawiciele ENEI przyjechali wieczorem, bardzo się spieszyli, rolnicy nie mieli możliwości
negocjacji.
Radna Antonina Jankowiak – w Chrząstowie są działki budowlane a za odszkodowanie ceny nie
dostaną jak za działkę budowlaną. Rolnicy powinni być informowani, że będą podejmowana
działania na ich gruntach.
Burmistrz – nie może Pani wymagać od Gminy informacji, ponieważ Gmina nawet nie
wiedziała, że ENEA odwiedza rolników w sprawie służebności przesyłu.
Pan Zbigniew Szozda Prezes Stowarzyszenia – czy jest możliwe określenie kiedy będzie remont
szkoły w Chrząstowie, ponieważ w tym czasie będzie musiało być zamknięte przedszkole,
ponadto rodzice też chcą już wiedzieć w jakim miesiącu przedszkole nie będzie czynne.
Przy mojej działce są dwie topole, które do dziś nie są usunięte a wnioskowałem o to.
Jeśli chodzi o wyłączenia planowane prądu, to czy energetyka nie może informować
o wyłączeniach Gminę a Gmina Sołtysów.
Przewodniczący Rady - prawdopodobnie jest możliwość, aby ENEA powiadamiała sms czy
e-mailem firmę czy odbiorcę o wyłączeniach. Należy sprawdzić czy Gmina nie mogłaby
otrzymywać e-maila o planowych wyłączeniach prądu.
Pan Grzegorz Krause Sołtys wsi Radoszkowo Drugie – czy coś wiadomo w sprawie ceramiki.
Burmistrz – kiedy się rozpocznie remont, dziś nie jestem wstanie powiedzieć, gdy będzie zgoda
Konserwatora, to do Pana zadzwonimy. Jeśli chodzi o wycinkę topoli, to dziś wpłynął wniosek
o wydanie decyzji na wycięcie drzew i między innymi są topole o które Pan wnioskował.
Co do ceramiki to rozmawiałem z Prezesem firmy Leier, która była zainteresowana, nadal są
zainteresowani, ale z uwagi na zachwiana gospodarcze jakie się pojawiają nie chcą na razie
wchodzić, gdyż maja obawy czy produkty będą wstanie sprzedać w takich ilościach aby jeszcze
uruchomić zakład na naszym terenie. Prezes stwierdził, że wiosną tego roku zadecyduje czy
wchodzić już z inwestycją do Książa czy jeszcze należy odczekać. Firma ta zrobiła też swoje
dodatkowe odwierty geologiczne, które potwierdziły że pokłady złoża gliny ceramicznej są do
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30 metrów. Prezes uspakajał, że mamy cierpliwie czekać, ponieważ nie chcą pochopnie decyzji
podejmować, aby nie znaleźć się w kłopotach finansowych.
Do punktu 17 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
i zamknął XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,45.

Protokołowała
Irena Witko

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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