O.0002.32.2013

PROTOKÓŁ NR XXXII/2013
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 10 czerwca 2013 roku w godz. 16,00 – 18,00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W sesji uczestniczyło 13 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,
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 XXXII sesję Rady
Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza
Gminy oraz przybyłych gości, zwłaszcza nowo wybranego Sołtysa sołectwa Chrząstowo Pana
Dariusza Górkę..
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 13 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Radni: Leszek Kaczmarek, Maciej Lewandowski - usprawiedliwiali się.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
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Porządek obrad:
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.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
- podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Książ Wlkp. za rok 2012.
8.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
9.Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.
10.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanych do rejestru zabytków.
11.Podjecie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych
„MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Książu Wlkp.
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
13.Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ
Wlkp.
14.Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
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.
15.Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie regulaminu Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach.
16.Interpelacje i zapytania radnych.
17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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18.Wolne wnioski i informacje
19.Zamknięcie obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokóły z XXX

Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz

z XXXI

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2013 r. zostały przyjęte, bez uwag
w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
Do punktu 5 porządku obrad:
Przewodniczący

Rady

Pan

podejmowanych

w okresie

Paweł

Walkowiak

złożył

informację

o

działaniach

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 Sławomir Przybylski zwrócił się o przybliżenie tematu spotkania z ENEĄ.
Burmistrz – spotkania z ENEĄ odbywają się raz w roku, omawiane było wykorzystanie
energii, możliwości jakie można zastosować w budynkach szkolnych, oświetlenie uliczne
oraz energia odnawialna. Na spotkaniach dowiadujemy się też jakie są nowości.
Do punktu 7 porządku obrad:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu,
Przewodniczący obrad Radny Paweł Walkowiak - sprawozdanie z wykonania budżetu za
2012 rok, wszyscy Radni otrzymali, omówiono też na wspólnym posiedzeniu komisji jak
również na posiedzeniach stałych komisji Rady, dlatego proponuję, aby sprawozdania nie
odczytywać.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych - jednogłośnie wypowiedziała się za nie
odczytywaniem sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ponieważ Radni ze sprawozdaniem zostali szczegółowo zapoznani, ale na sesji są obecni
sołtysi i zaproszeni goście dlatego Burmistrz przedstawił najważniejsze dane dotyczące
sprawozdania z wykonania budżetu.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z
wykonania budżetu,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odczytała uchwałę Nr SO-0954/8/11/Ln/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 kwietnia 2013
roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.
za 2012 rok.
Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
Przewodniczący obrad - sprawozdanie finansowe, wszyscy Radni otrzymali, omówiono też na
wspólnym posiedzeniu komisji jak również na posiedzeniach stałych komisji Rady, dlatego
proponuję, aby sprawozdania nie odczytywać.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych - jednogłośnie wypowiedziała się za nie
odczytywaniem sprawozdania.
Sprawozdanie finansowe gminy za 2012 rok jest dołączone do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym za 2012 rok.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania finansowego.
d) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Ryszard Szymański przedstawił opinię komisji
rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2012 r.
Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
e) podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Książ Wlkp. za rok 2012.
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Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Książ Wlkp. za rok 2012.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XXXII/208/2013, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Do punktu 8 porządku obrad:
Podjecie uchwały w sprawie absolutorium.
a) zapoznanie się z sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o mieniu
i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz ze sprawozdaniem finansowym,
Przewodniczący obrad Radny Paweł Walkowiak - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za 2012 rok jak również sprawozdanie finansowe zostały omówione i zatwierdzone w ramach
wcześniejszego punktu obrad dzisiejszej sesji. Również zapoznano się z opinią RIO
o sprawozdaniu z wykonania budżetu, dlatego przechodzimy do punktu:
a) zapoznanie się z stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Ryszard Szymański

przedstawił wniosek

komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp. z tytułu wykonania
budżetu gminy za rok 2012.
Wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej,
Przewodniczący obrad Pan Paweł Walkowiak odczytał uchwałę nr SO-0955/5/11/Ln/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Książa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok
2012 rok.
Opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
Radni nie zgłosili uwagi do informacji o stanie mienia.
Powyższa informacja została dołączona do sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu gminy za 2012 rok - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
d) podjęcie uchwały w prawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Książa Wlkp.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XXXII/209/2013, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad podziękował Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik jak również całemu
zespołowi pracowników Urzędu, którzy byli zaangażowani w realizację budżetu gminy
w 2012 roku.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 17,05 – 17,15.
Do punktu 9 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 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XXXII/210/2013, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu
Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
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budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanych do
rejestru zabytków.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XXXII/211/2013, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z
kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Książu Wlkp.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XXXII/212/2013, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
Do punktu 12 porządku obrad:
Przewodniczący obrad poinformował, że skarga na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
była rozpatrywana na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poinformował też, że ustawa
o ochronie danych osobowych i pomocy społecznej mówi, że nie można upubliczniać danych
osobowych oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. Na wspólnym posiedzeniu
Komisji skargę tą rozpatrywaliśmy bez osób trzecich i stwierdziliśmy, że jeżeli na dzisiejszej
sesji nie będzie osoby skarżącej i Radni nie będą mieli pytań, to punktu tego nie będziemy
utajniać.
Ponieważ Radni nie mieli pytań Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książu Wlkp.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XXXII/213/2013, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
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Do punktu 13 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt Obwieszczenia Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Regulaminu utrzymania

czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu obwieszczenia, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
obwieszczenia.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w obwieszczenia, które
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
Do punktu 14 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt Obwieszczenia Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 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 obwieszczenia, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
obwieszczenia.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w obwieszczenia, które
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu
Do punktu 15 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt Obwieszczenia Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu Kompleksu
Wypoczynkowego w Jarosławkach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu obwieszczenia, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
obwieszczenia.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w obwieszczenia, które
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
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Do punktu 16 porządku obrad:
Radna Antonina Jankowiak zwróciła się o :
- podanie kto wygrał przetarg na odbiór odpadów komunalnych,
- czy są wyjaśnienia dotyczące budowy szamba przy świetlicy w Sroczewie,
- w budżecie gminy na 2014 rok uwzględnić dla

przedszkoli niepublicznych dotację

w wysokości 80%.

Do punktu 17 porządku obrad:
Burmistrz podziękował Radnym za przyjęcie jednogłośne sprawozdania finansowego jak
również sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, podziękowania należą się
też Pani Skarbnik jak również pracownikom, którzy przyczynili się do realizacji tego budżetu.
Następnie Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na Sesji Rady
Miejskiej i wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.
Odpowiedzi stanowią załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Burmistrz udzielił też na interpelację Radnej Jankowiak, informując, że przetarg na odbiór
odpadów komunalnych odbył się 20 maja br. do odbioru odpadów komunalnych wyłoniono
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie.
Poinformował też:
* że maju br. odbył spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem
Wojciechem Jankowiakiem i złożyłem pismo o wpisanie obwodnicy m. Książ Wlkp. do
Wieloletniej Prognozy Finansowej. W dniu 7 czerwca br. Wicemarszałek przysłał pismo
w którym informuje, iż zadanie to rozważane jest w propozycjach zadań do realizacji ze
środków Unii Europejskiej w ramach okresu programowania na lata 2014 – 2020,
* dziś odbył się przetarg na modernizację dróg gruntowych na terenie naszej Gminy. Do
przetargu stanęły dwie firmy tj. BUD HANEX z Kórnika i PUH CYNK z Sosnowca. Komisja
obecnie rozpatruje te oferty,
* budowa szamba w Sroczewie – trwają negocjacje w którym miejscu ma być lokalizacja,
i wstępną zgodę współwłaścicielki już mamy,
* remont szkoły w Chrząstowie będzie w sierpniu.
Radny Sławomir Przybylski – w odpowiedziach nie było informacji dotyczącej naprawy
mostka, który się zapada na drodze Włościejewki – Włościejewice. Ponadto powinny być
wykoszone pobocza przy drogach.
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We Włościejewkach woda spływa na drogę powiatową i przedostaje się do tzw. czworaków,
należałoby odcinek ten wykrawężnikować, aby woda płynęła dalej. Zarząd Dróg
Powiatowych powinien zwrócić uwagę na krzyżówkę we Włościejewkach ponieważ po
prawej stronie powstają dziury przez co mają kłopot samochody z minięciem się.
Radny Paweł Walkowiak -

dziś widziałem, że powiat naprawia drogę między

Wieszczyczynem a Chrząstowem ale do wykonania można mieć uwagi.
Radny Kazimierz Zegar – też nie mam odpowiedzi o naprawę drogi Konarskie – Jarosławki,
a dziury są coraz większe.
Pan Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego poinformował, że miał dziś
spotkanie z Panem Czekałą z PZD, który stwierdził, że dziś rozpoczynają wykaszanie
poboczy przy drogach powiatowych, zaś dziury naprawiają na bieżąco, sprawę mostu
i płynącej wody przekazywaliśmy, ale ponowimy.
Do punktu 18 porządku obrad: wolne głosy
Radny Ryszard Szymański – na ul. Dąbrowskiego, gdzie zapadły się płytki jest duża dziura,
która grozi wypadkiem- kalectwem.
Należy dogadać się z Wojewódzkim Zarządem Dróg, aby naprawili zakręt ul. Powstańców –
Nowomiejska. ponieważ są dziury.
W dalszym ciągu po opadach jest zastoina wody na skrzyżowaniu ul. Wichury i 1 Maja miała
być zlikwidowana a jest w dalszym ciągu.
Na ul. Zakrzewskiej studzienki są zatkane kwiatami z kasztanów, przy opadach nie będzie
odpływu.
Radny Sławomir Przybylski - na Placu Kosynierów (przy P. Lobermajer) oberwana jest
studzienka telekomunikacyjna.
Do punktu 19 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i zamknął XXXII Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 18,00

Protokołowała
/-/ Irena Witko

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