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O.0002.33.2013                       

                                          PROTOKÓŁ  NR  XXXIII/2013 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 28 czerwca 2013 roku w godz. 16,00 – 17,45 

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, 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak, 

Sekretarz Gminy Książ Wlkp. Pani Mirela Grześkowiak, 

Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki, 

Radny Rady Powiatu Jerzy Rylski 

Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, 

Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., 

Sołtysi, 

Uczniowie ze szkół działających na terenie Gminy Książ Wlkp. 

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 XXXIII sesję Rady 

Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy Radnego Rady 

Powiatu Pana Jerzego Rylskiego oraz przybyłych gości, zwłaszcza uczniów ze szkół 

działających na terenie Gminy Książ Wlkp. 

Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Radny  Leszek Kaczmarek - usprawiedliwiał się. 

Przewodniczący obrad - na dzisiejszą Sesję Rady Miejskiej zaproszeni zostali uczniowie ze 

szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Książ Wlkp.,  którzy      
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w roku szkolnym 2012/2013  osiągnęli  dobre wyniki naukowe lub sportowe na szczeblu 

wojewódzkim – celem wręczenia wyróżnień. 

Dyplomy uznania, które wręczył Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak otrzymali: 

Łukasz Osowicki i Łukasz Rodziak - uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. A. Baraniaka             

w Mchach; Wojciech Dworczyński, Tamara Gabrysiak, Zofia Grześkowiak, Julia 

Kaźmierczak – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. oraz 

Anna Gościniak i Agata Ratajczak – uczennice Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu 

Wlkp.  

Przewodniczący Rady w imieniu Radnych złożył wyróżnionym gratulacje, życząc dalszych 

sukcesów.   

 

Do punktu 3  porządku obrad: 

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

protokołu. 

Przewodniczący obrad zaproponował zmianę porządku obrad, proponując aby punkt  7 był 

punktem 8, zaś punkt 8 był punktem 7. 

    Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w zmiany. 

    Poinformował też, że w punkcie 7 jest:   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Książ Wlkp.  na 2013 rok,     a winno być:  

    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.  na 2013 rok. 

  

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 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 

chodnika przy drodze powiatowej nr 4086P  w miejscowości Chwałkowo Kościelne”. 
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 8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.  na 2013 

rok. 

 9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Gminy Książ Wlkp. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego  w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. 

11.Interpelacje i zapytania radnych. 

12.Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych. 

13.Wolne wnioski i informacje 

14.Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XXXII  Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 2013 r.  został przyjęty, bez uwag              

w głosowaniu jawnym w obecności 14 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.  

 

Do punktu 7  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie 

inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4086P  w miejscowości 

Chwałkowo Kościelne”. 

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 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

podjęła uchwałę nr XXXIII/214/2013, która stanowi załącznik nr  6 do niniejszego 

protokołu 

 

Do punktu 8  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu 

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 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie ‘wstrzymującym 

się” podjęła uchwałę nr XXXIII/215/2013, która stanowi załącznik nr  7 do niniejszego 

protokołu. 

 

Salę obrad opuścili usprawiedliwiając się  Radna Antonina Jankowiak i Radny Ryszard 

Szymański, odtąd Rada obradowała w 12 osobowym składzie.  

 

Do punktu 9  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Książ 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 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXXIII/216/2013, która stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 10  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi 

jednostkami samorządu   terytorialnego   w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 



5 

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXXIII/217/2013, która stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 11  porządku obrad: 

Radny Sławomir Przybylski - otrzymałem od P. Walczaka z miejscowości Ługi odpowiedź 

jaką otrzymał z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu           

z której to odpowiedzi wynika, że grunty (dz.50/3) które były zajęte na mostek na kanale 

Obry należy przekazać administratorowi drogi tj. gminie Książ Wlkp., składam taki wniosek 

aby jak najszybciej się tą sprawą zająć, ponieważ sprawa ta trwa już trzy lata. Oprócz tego, że 

Gmina Książ Wlkp. ma wykupić, to jeszcze wymieniony jest Rejonowy Oddział 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji w Ostrowie, który również ma wykupić przedmiotowe 

działki. 

 

ad.12. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych. 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje  zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej      

i wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. 

Odpowiedzi stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.      

Radny Sławomir Przybylski - nie uzyskałem odpowiedzi na temat drogi powiatowej we 

Włościejewkach oraz podtapiania budynku tzw. czworaku we Włościejewkach.  

Burmistrz – nie potrafię w tej chwili na ten temat odpowiedzieć. 

Radny Sławomir Przybylski - to proszę o pisemną odpowiedź. 

 

Do punktu 13  porządku obrad:               

Radna Antonina Jankowiak – rowy przy drodze wojewódzkiej są zarośnięte, powinny być 

wykoszone.    

Radny Maciej Lewandowski – w Książu Wlkp. na ul. Polnej, Piaskowej, Krótkiej, Leśnej od 

trzech dni leci żółta woda. 

Radny Marek Mostowski  - chodnik w Kiełczynie w kierunku stacji PKP jest w bardzo złym 

stanie, Powiat powinien ten chodnik uporządkować – wyczyścić. 

Radny Zenon Kuderczak - należy ustawić 3-4 kosze na śmieci przy ul. Nowomiejskiej na 

odcinku od DINO nie ma koszy. Szatnia klubu POGOŃ jest coraz bardziej niszczeje, 

odpadają tynki, należy chociaż trochę dziury te naprawić. 

Radny Jacek Mądry – czy było wysłane pismo o naprawę drogi Mchy – Włościejewice.  
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Radny Błażej Jędrzejczak – należy wyciąć krzewy rosnące przy drodze powiatowej, przy 

wjeździe do Chwałkowa Kośc. od strony Kołacina. 

Radna Elżbieta Stępa – przy drodze Książ Wlkp. – Śrem na wyjeździe z Książa Wlkp. rosną 

samosiejki, przez co jest słaba widoczność. 

Radny Ryszard Szymański -  na ul. 23 Stycznia przy centrali telefonicznej rośnie wysoka 

trawa, którą należy wykosić. Przy ul. Wiosny Ludów zniszczone są wjazdy oraz rozjechane 

płytki chodnikowe. 

Radna Bogumiła Skiera – należy rozwiązać sprawę boiska w Kołacinie, ponieważ 

mieszkańcy wysiewają swoje wapno, nie ma też kto wykosić trawy, a wiem, że inni na takie 

cele otrzymują pieniądze. 

Pan Grzegorz Krause Sołtys wsi Radoszkowo Drugie – od lipca obowiązują nowe zasady 

wywozu śmieci a nie otrzymałem jeszcze harmonogramu wywozu i informacji jak 

segregować, ani pojemników. 

Burmistrz – udzielając odpowiedzi poinformował, że Gmina przygotowała 3000 ulotek na 

temat segregacji odpadów komunalnych, które zostały przekazane do Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w Śremie, które będzie odbierać śmieci. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej odbierając śmieci dostarcza regulamin, ulotki, harmonogram i worki 

do segregacji odpadów. 

Pan Zbigniew Szozda Prezes Stowarzyszenia – poinformował, że zostały ogłoszone wyniki 

testów szkół podstawowych, w tym roku szkoła w Chrząstowie miała najlepsze wyniki         

w gminie. W ubiegłym roku zrobiliśmy program naprawczy i jest poprawa, chciałem 

uświadomić, że nasza szkoła nie funkcjonuje źle. 

Pani Zofia Halaburda Sołtys wsi Łężek – należy wyrównać drogę gminną w m. Łężek. 

 

Do punktu 14  porządku obrad:               

Ponieważ wyczerpano  porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za 

udział i zamknął XXXIII  Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 16,45. 

 

Protokołowała:  

/-/ Irena Witko                                                

                                                                                         Przewodniczący 

                                                                                 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                   /-/ Paweł  Walkowiak 


