O.0002.31.2013
PROTOKÓŁ NR XXXI/2013
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 20 maja 2013 roku w godz. 8,00 – 8,55
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,
Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak,
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak.
Do punktu 1 i 2 porządku obrad:
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając XXXI nadzwyczajną sesję
Rady Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Z-cę Burmistrza i Sekretarza Gminy.
Poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana

na wniosek Burmistrza, który

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Radny: Ryszard Szymański - 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.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
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4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ INWEST – PARK ” nieruchomości położonych na terenie
Gminy Książ Wlkp.
5.Wolne wnioski i informacje
6.Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie
w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST – PARK” nieruchomości
położonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
W dyskusji Radny Leszek Kaczmarek zwrócił się o przybliżenie tematu włączenia gruntów
w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK”.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Pan Teofil

Marciniak, informując, że Wałbrzyska

Specjalna strefa Ekonomiczna powstała w 1997 roku i obejmuje cztery województwa,
opolskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie.
Co daje udział w tej strefie, przede wszystkim rozpoczęcie działalności gospodarczej na
terenie WSSE „Invest-Park” daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych.
Przedsiębiorcy inwestujący na terenie WSSE mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu
kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w związku z
realizacją nowej inwestycji w postaci ulgi w podatku dochodowym. Podmiot ma możliwość
uzyskać pomoc w wysokości 40% kosztów inwestycji a w przypadku pomocy z tytułu
tworzenia nowych miejsc pracy, pomoc wynosi do 40% ponoszonych dwuletnich kosztów
pracy nowo zatrudnionych pracowników. Dodatkowo pomoc publiczna udzielana dla
średniego przedsiębiorcy w województwie dolnośląskim podwyższana jest z do 50%, a dla
małego przedsiębiorcy do 60% wielkości poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich
kosztów pracy pracowników nowo zatrudnionych.
zainteresowana. Włączenie gruntów do strefy daje nam

WSSE jest naszym terenem
wpływy do budżetu, rozwój

działalności gospodarczej, nowe miejsca pracy a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia.
Dwa razy w roku wnioskuje o powiększenie lub zmniejszenie strefy. Jest szansa, że będzie
można strefę poszerzyć o gminę Książ Wlkp.
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Radny Sławomir Przybylski czy jeśli coś nie wypadli, możemy powrócić do strefy czy nie –
Burmistrz odpowiedział , że jeśli nie przystąpimy do strefy w dwóch latach, to po tym okresie
grunty wracają do użytkowania pierwotnego.
Radny Błażej Jędrzejczak są to grunty ANR czy będą one sprzedawane przez Skarb Państwa
czy Agencję Nieruchomości Rolnych – Burmistrz odpowiedział , że grunty te będzie
sprzedawała Agencja Nieruchomości Rolnych.
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
XXXI/207/2013, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Do punktu 5 porządku obrad:
Przewodniczący Rady Radny Paweł Walkowiak zwrócił się z zapytaniem co ze śmieciami,
jak spływają deklaracje.
Burmistrz Teofil Marciniak odpowiedział , dziś

jest termin składania ofert w związku

z ogłoszonym przetargiem na wywóz odpadów komunalnych w naszej Gminie. Co do
deklaracji śmieciowych to mamy ściągnięte około 94 procent, myślę , że jest dobrze. Byłem
na walnym zebraniu SGiPW to burmistrzowie innych gmin mówili , że mają ściągniętych
ok. 50 %. deklaracji. Do tych osób, które nie złożyły deklaracji będą

wysłane pisma

wzywające do ich złożenia.
Radny Paweł Walkowiak w godzinach południowych Telewizja Polska emituje film
reklamowy na temat jak segregować śmieci, ważnym elementem tego programu jest
zagospodarowanie odpadów.
Radna Agnieszka Weber-Hałaburda czy będą ulotki na temat segregacji śmieci – tak będą
odpowiedział Burmistrz.
Radny Paweł Walkowiak - podmiot, który będzie odbierał śmieci z Gminy Książ Wlkp.
będzie musiał wykazać ile i jakie odpady zebrał.
Radny Sławomir Przybylski – czy będą kontrole w zakresie wyrzucanych śmieci przez
mieszkańców - tak jak jest robione za granicą.
Burmistrz odpowiedział, że osoby które zdeklarowały się na segregację śmieci muszą to robić
od 1 lipca br. jeśli firma odbierająca sprawdzi kosz, a śmieci nie będą segregowane to za
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pierwszym razem da upomnienie, zaś za drugim razem da informacje do Gminy, która
obciąży ta osobą wyższą opłatą czyli opłatą za śmieci niesegregowane.
Radny Maciej Lewandowski – ma pytanie czy droga do Malko w Radoszkowie II jest
uporządkowana – Burmistrz poinformował , że wysłał pismo o uporządkowanie drogi.
Radny Kaczmarek Leszek – czy wiadomo jak długo będzie kierowany ruch przez Książ
Wlkp. samochodami ciężarowymi . Burmistrz odpowiedział , że około 6-7 tygodni.
Radny Sławomir Przybylski

mam pytanie kiedy będą oddane przystanki, inwestycja ta

ciągnie się zbyt długo, nie widać w ogóle pracowników. Burmistrz odpowiedział ,że termin
zakończenia inwestycji jest wyznaczony na 31 maja br.
Radny Sławomir Przybylski wracam do tematu łatania dziur, firma przyjechała i nic nie
zrobiła, proszę o wysłanie pisma w tej sprawie do PZD w Śremie.
Radny Paweł Walkowiak zgadza się droga do Zaborowa jest polepiona, zaś w Zakrzewicach
nic nie zrobiono.
Radny Jacek Mądry wracam również do tematu drogi Mchy- Włościejewice, droga tą jeżdżą
duże samochody ze żwirem, niszczą ją strasznie, PZD

nic nie robi w tej sprawie, nie

naprawia jej na bieżąco.
Radny Sławomir Przybylski

przez Włościejewice jeżdżą duże 40 tonowe samochody,

kierowcy nie patrzą na ograniczenia, lekceważą przepisy drogowe, nic nie pomaga, teraz
mieszkańcy spisują nr rejestracyjne samochodów i będą przekazywać dalej, w celu ich
ukarania. Nie mamy innej możliwości wpływu na tych kierowców.

Do punktu 6 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i zamknął XXXI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 8,55.

Protokołowała:
Zdzisława Wilak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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