O.0002.34.2013
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2013
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 26 sierpnia 2013 roku w godz. 16,00 – 17,20
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,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
Sołtysi, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi
Chrząstowo, Łężek i Okolic.
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 XXXIV sesję Rady
Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy, oraz przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 13 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Radny Leszek Kaczmarek - usprawiedliwiał się.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że w pkt. 13 porządku obrad jest:
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Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Nowe Miasto nad Wartą zadania
zarządzania publiczną drogą gminną nr 603011 P na odcinku od granicy gminy do
miejscowości Radoszkowo Drugie w celu realizacji inwestycji.
a winno być:
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Nowe Miasto nad
Wartą.
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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013
rok.
9.Podjęcie

uchwały

w

sprawie

ustalenia

wysokości

ekwiwalentu

pieniężnego

przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek gruntu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Nowe Miasto nad
Wartą.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Wolne wnioski i informacje
17.Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
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Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. został przyjęty, bez uwag
w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
Na salę obrad przybyła Radna Bogumiła Skiera, odtąd Rada obradowała w 14 osobowym
składzie.
Do punktu 5 porządku obrad:
Przewodniczący
podejmowanych

Rady

Pan

w okresie

Paweł

Walkowiak

złożył

informację

o

działaniach

międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do

niniejszego protokołu.
Radny Marek Mostowski zwrócił się o przybliżenie tematu związanego z Ochotniczym
Hufcem Pracy.
Przewodniczący Rady – Wielkopolska Wojewódzka Komanda Ochotniczych Hufców Pracy
w Poznaniu otwarła w Śremie Ośrodek Szkolenia Zawodowego. W ośrodku tym m.in. będzie
odbywać się praktyczna nauka zawodu.
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
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021.
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
XXXIV/218/2013, 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.
Projekt w/w uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy, informując, że:
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Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 20 000,00 zł w dziale
630 z tytułu podpisania umowy o pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii
rozwoju objętego PROW na lata 2007- 2013 dotyczącej operacji Utworzenie małej
infrastruktury turystycznej – plac zabaw dla dzieci w miejscowości Jarosławki”. Po stronie
wydatków dokonano odpowiednich zmian – zakup zestawów zabawkowych, huśtawki ważka,
wahadłowej, łódki dwuosobowej i łodzi podwodnej. Z tego tytułu w dziale 926 zrezygnowano
z realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw w Jarosławkach” w kwocie 25 000,00 zł
z przeznaczeniem na wyżej wymienione zakupy.
Zaoszczędzona kwota 14 247,00 zł i przeniesiona kwota z działu 801w wysokości 30 653,00
zł zostały wprowadzone w kwocie 32 500,00 zł do działu 900 na pokrycie kosztów naprawy
fontanny – na rynku w Książu Wlkp. oraz 2000,00 zł wprowadzono do działu 750 na
opłacenie części

kosztów 20 lat współpracy samorządów Wielkopolski i Bretanii –

przyszłość partnerstwa organizowanego przez WOKISS w Poznaniu. Pozostałą kwota
10 400,00 zł wprowadzono do działu 700 na zapłaty odszkodowań w Kiełczynku, Świączyniu
i Łężku za grunty pod drogi i chodnik, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Książ
Wlkp. Dział 926 zmniejszono o kwotę 6 000,00 zł i przeniesiono ją do działu 900
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci z terenów zieleni miejskiej Książ
Wlkp. i zakupy m.in. koszów.
W dziale 600 dokonano zmiany w nazwie przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy dróg
gminnych Radoszkowo Drugie”. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na nazwę „Poprawa
układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe Miasto nad wartą i Książ Wlkp.
polegające na przebudowie dróg gminnych Nr 552927P, Nr 603011P stanowiących łącznik
drogi wojewódzkiej Nr 436 z drogą

powiatową Nr 4084P. Droga gminna 603011P

w Radoszkowie Drugim”. Nazwę zmieniono ze względu planowane zawarcie porozumienia
z gminą Nowe miasto nad Wartą na realizację ww. inwestycji w roku 2014. W roku 2013
zostanie wykonana dokumentacja i pokryta z naszych środków dotyczących odcinka naszej
drogi gminnej ( zaplanowana kwota w budżecie na 2013 rok to 54 371,00 zł.
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 ‘wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XXXIV/219/2013, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt

uchwały w sprawie ustalenia wysokości

ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Książ Wlkp.
Salę obrad opuściła Rada Bogumiła Skiera, odtąd Rada obradowała w 13 osobowym
składzie.
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
XXXIV/220/2013, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Na salę obrad przybyła Radna Bogumiła Skiera, odtąd Rada obradowała w 14 osobowym
składzie.
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części
umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
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
XXXIV/221/2013, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek gruntu.
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 – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XXXIV/222/2013, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Do punktu 12 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
działki gruntu.
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
XXXIV/223/2013, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Do punktu 13 porządku obrad:
Przewodniczący

obrad

przedstawił

projekt

uchwały

w

sprawie

porozumienia

międzygminnego z gminą Nowe Miasto nad Wartą.
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
XXXIV/224/2013, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,35 – 16,45.
Do punktu 14 porządku obrad:
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.
Do punktu 15 porządku obrad:
Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej
i wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Odpowiedzi stanowią załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.
Do punktu 16 porządku obrad:
Radny Ryszard Szymański:
1) na ul. Jana Pawła II przy ul. Łąkowej część chodnika była rozebrana przez Energetykę
i nie jest naprawiona stan taki jest od roku, dlatego proszę o szybką interwencję,
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2) na ul. Kościuszki (przy Poczcie) ¾ chodnika jest oberwane. Spowodowane jest to
prawdopodobnie awarią kanalizacji deszczowej, ponieważ przy naprawie wymieniana jest
kostka a nie jest likwidowana przyczyna, gdyż na ul. Kościuszki były zapadnięte dwie
kostki to zasypano i położono kostkę, jest usunięty skutek ale przyczyna została nie
usunięta, tak samo jest na ul. Kościuszki po drugiej stronie ulicy, była kiedyś oberwana
studzienka podnieśli asfalt a w tej chwili w studzience rosną chwasty i studzienka jest
zapchana, nie odbiera wody,
3) na ul. Zakrzewskiej studzienki nie odbierają wody, ponieważ są zapchane - wodę odbiera
tylko studzienka usytuowana przy ul. Dr M. Krybusa,
4) przy ostatniej awarii sieci wodociągowej na początku ul. Krybusa, pół miasta nie miało
wody, a chyba są zasuwy, które powinny być czynne. Po awarii była zła jakość wody,
przez 1,5 godz. woda leciała taka jak z kanalizacji, zaś płacimy za wodę o określonych
parametrach. Należy poczynić starania, aby wszystkie zasuwy były czynne.
5) Powiatowy Zarząd Dróg zapomniał o znakach poziomych o które wnioskowałem,
sugerowałem, sugerowałem, aby znaki poziome były na drodze powiatowej przy końcu ul
Dworcowej (za stawami),
6) na ul. 23 Stycznia przy bocznych uliczkach miały być założone tabliczki z numerami
domów jakie się na nich znajdują,
7) pismo ZUK o nie podłączaniu się do deszczówki jest słuszne, ale kontrole powinni
przeprowadzać ludzie z zewnątrz z tym, że najpierw należy zlikwidować zastoiny wody na
skrzyżowaniach, ponieważ woda leci do studzienek kanalizacyjnych sanitarnych ( zastoina
wody jest na skrzyżowaniu ul. Wichury i 1 Maja),
8) na ul. Dąbrowskiego i Zakrzewskiej są pełne kosze na śmieci, powinny być częściej
opróżniane,
9) w Centrum Kultury wymalowano wnętrze a przy opadach z sufitu kapała woda, czy jest
jeszcze gwarancja na naprawę dachu,
10) na Placu Kosynierów należy zwiększyć lub zmienić miejsca parkingowe dla
niepełnosprawnych, nie powinno być dwóch miejsc obok siebie, a po drugiej stronie nie
ma żadnego, to samo dotyczy ul. Jana Pawła II.
Radna Antonina Jankowiak – podziękowała Burmistrzowi za wymianę stolarki okiennej i
drzwi w szkole w Chrząstowie, poinformowała też że w szkole zrobiono schody a z funduszu
sołeckiego zrobiono przed szkołą chodnik. Sądzę, że pomoc nie na tym koniec, że pomoc
będzie cykliczna, ponieważ są jeszcze do wymiany okna w piwnicy od strony parku jak
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również okna szczytowe, szkoła wygląda teraz pięknie a zmienioną będziemy też mieli
elewację.
Radny Kazimierz Zegar - gdy jest awaria wody, to należy poinformować mieszkańców
i Sołtysa, ponieważ po ostatniej awarii zostały u niektórych zniszczone pralki.
Pan Zbigniew Szozda Prezes Stowarzyszenia – podziękował Burmistrzowi w imieniu
własnym, stowarzyszenia i całej społeczności Chrząstowa za dotrzymanie słowa i stolarka
okienna w szkole w większości została wymieniona. Budynek wygląda teraz zdecydowanie
lepiej. Gmina wydała niemałe środki na wymianę okien, Rada Sołecka przeznaczyła też
środki na wymianę bruku przed szkołą, my ze swoich środków dołożyliśmy resztę, aby to
wszystko finalnie zamknąć. Rodzice z własnej inicjatywy wymalowali korytarz i największą
salę. Widać, że wspólnymi siłami można dużo zdziałać i myślę, że w dalszym ciągu tak
będziemy działać, że wspólnymi siłami zmienimy tą szkołę w coś co będzie pożytkiem
i zadowoleniem nas wszystkich. Jeżeli ktoś chce zobaczyć jak wygląda teraz szkoła to
zapraszam Burmistrza i zainteresowanych na rozpoczęcie roku szkolnego.
Pan Marian Kaźmierczak Dyrektor ZUK – udzielił odpowiedzi Radnemu Szymańskiemu
informując, że po awarii woda była brudna, ponieważ do sieci dostała się duża ilość ziemi.
Aby na przyszłość nie trzeba było przy awarii pozbawiać wody tak dużej liczby
mieszkańców, we wrześniu będzie zamontowane kilka nowych zasuw. Tak samo 2-3 nowe
zasuwy będą zamontowane na ujęciu w Mchach. Jeśli chodzi o wody opadowe, to jest
problem, ponieważ przy opadach na polu P. Walkowiaka w Kiełczynie ze studzienki
wypływa woda na pole a jest to niedopuszczalne. Na oczyszczalni w czasie opadów jest 1000
m3 przepływu gdzie normalnie jest 500m3. Co do kanalizacji deszczowej to we wrześniu
będziemy zadymiać kanalizację, aby zobaczyć gdzie są podłączenia. Na oczyszczalni musi
być zamontowany przepływomierz.
Radny Paweł Walkowiak – czy pisma ZUK o nie podłączaniu się do deszczówki dały efekt.
Pan Marian Kaźmierczak Dyrektor ZUK – efekt jest, niektórzy przychodzą i proszą
o termin tygodniowy na usunięcie podłączenia.
Radny Ryszard Szymański – co do wody, jeżeli jest awaria, to za awarią otwiera się 2-3
hydranty i woda brudna musi wylecieć.
Pan Marian Kaźmierczak Dyrektor ZUK – przez hydrant dobrze się nie wyczyści,
ponieważ woda schodzi, rurociąg się zapowietrza i przy napełnianiu woda się miesza.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak

- poinformował Radnego Szymańskiego, że nie

zapomniano o wnioskach, piszemy pisma, ale nie naprawiono jeszcze. To samo
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z opróżnianiem koszy, P. Lenartowska ciągle dzwoni o opróżnienie koszt jak również
o wyczyszczenie zarośniętych trawą krawężników.
Panu Zbigniewowi Szozda dziękuję za podziękowanie i zaproszenie mnie, sam byłem pod
wrażeniem jak budynek teraz wygląda. Są jeszcze do wymiany okna, ale będę się starał, aby
wymienić wszystkie do końca.
Pan Zbigniew Szozda Prezes Stowarzyszenia – gdzie można składować gruz, ponieważ
wystawiłem 3 małe worki, ale nie zabrano ich.
Do punktu 17 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i zamknął XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,20.

Protokołowała:
/-/ Irena Witko
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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