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O.0002.36.2013                       

                                          PROTOKÓŁ  NR  XXXVI/2013 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 28 października 2013 roku w godz. 16,00 – 17,40 

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, 

Zastępca Burmistrza Pani  Bogumiła Walczak 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak, 

Sekretarza Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki, 

Radny Rady Powiatu Pan Jerzy Rylski 

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 XXXVI Sesję Rady 

Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza 

Gminy oraz przybyłych gości. 

Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 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. 
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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.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 r. 

 9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej  jako   

podstawa obliczania podatku rolnego. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo oraz terenu 

położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzewice. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp.             

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014. 

16.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

17.Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń       

majątkowych. 

18.Interpelacje i zapytania radnych. 

19.Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych. 

20.Wolne wnioski i informacje 

21.Zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 
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Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XXXV  Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 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 

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 

XXXVI/230/2013, która stanowi załącznik nr  7 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 – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXXVI/231/2013, która stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 9  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
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żyta przyjmowanej  jako   podstawa obliczania podatku rolnego. 

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 XXXVI/232/2013, która stanowi załącznik nr  9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Do punktu 10  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

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 XXXVI/233/2013, która stanowi załącznik nr  10 do niniejszego 

protokołu. 

 

Do punktu 11  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie podatku od środków 

transportowych na 2014 r. 

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 XXXVI/234/2013, która stanowi załącznik nr  11 do niniejszego 

protokołu. 

   Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,40 – 16,50. 

 

Do punktu 12  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 
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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 

XXXVI/235/2013, która stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 13  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb 

geodezyjny Radoszkowo oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzewice. 

Burmistrz poinformował, że plan obejmuje teren przy drodze na Nowe Miasto po lewej 

stronie, od zakrętu do P. Walczaka. Cały teren  to 108 ha w tym 40 ha obejmują tereny 

przemysłowe. Jest też strefa buforowa, która dzieli tereny przemysłowe od mieszkalnych. 

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 

XXXVI/236/2013, która stanowi załącznik nr  13 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 14  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

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 

XXXVI/237/2013, która stanowi załącznik nr  14 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 15  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Rocznego programu 

współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

rok 2014. 
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Burmistrz zaproponował, aby wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań 

publicznych objętych programem zwiększyć o 3000 złotych uzasadniając tym, że coraz 

więcej podmiotów zgłasza się po środki. Nie jest to duża kwota a łatwiej będzie podzielić. 

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na zwiększenie środków o 3000 

złotych. 

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 

XXXVI/238/2013, która stanowi załącznik nr  15 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 16  porządku obrad: 

     Radni nie zgłosili uwag do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2012/2013  w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

     Wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionej 

informacji. 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w informację,  która  

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu 

   Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,45 – 17,00. 

 

Do punktu 17  porządku obrad:                

    1. Informację dotyczącą  analizy oświadczeń majątkowych złożył Burmistrz Teofil Marciniak 

Informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

2. Informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych Radnych złożył Przewodniczący 

Rady    Paweł Walkowiak.  

Informacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Radni nie zgłosili uwag do złożonych informacji. 

 

Do punktu 18  porządku obrad:      

Radna Antonina Jankowiak –chciałam złożyć wniosek ponieważ z Komisją Rewizyjną 

byliśmy przy OSP w Chrząstowie. Komisja Rewizyjna łącznie z mieszkańcami wsi prosiła 

aby przedstawić, że jest zbyt mały teren dla działalności OSP. Pan Pszeniczka mówił, że 

ogrodzi teren i na nowo OSP będzie miała ograniczony teren, gdyż ogrodzi dojazd do 
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hydrantu a jest tam też studnia, która ma samo wypływ. Jeżeli jest taka możliwość to proszę o 

dalszy wykup ponieważ Pan Pszeniczka jest gotowy do rozmowy. Można wykupić część lub 

całość do lasu. 

Radny Sławomir Przybylski – coraz więcej osób mieszkających na terenach, który nie jest 

zgazyfikowany prosi, aby wystąpić jako Urząd do firmy która większość miejscowości w 

naszej gminie zgazyfikowała. Jeśli chodzi o pozostałe miejscowości, to jak otrzymałem kilka 

lat wstecz odpowiedź, że brak jest im gazu. Jeżeli tak jest naprawdę, to możemy szukać innej 

firmy. Dlatego składam wniosek aby przystąpić do szukania firmy, która zaspokoi potrzeby 

mieszkańców pozostałych części niezgazyfikowanych.  

 

Do punktu 19  porządku obrad: 

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

i wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Odpowiedzi stanowią załącznik nr 19 do 

niniejszego protokołu.      

Burmistrz udzielając odpowiedzi na wniosek Radnej Jankowiak poinformował, że odpowiedź 

była już udzielona jakie są możliwości. Podchodząc do tematu wykupu tych 400m2 od Pana 

Pszeniczki znałem opinię strażaków ile jest im potrzeba i na tamtą chwilę wszyscy 

przedstawiali, że to im całkowicie wystarczy, dlatego nie wiem skąd się dzisiaj wziął pomysł 

poszerzania tej działki o kolejne tereny. Mówili, że wystarczy im obejście wokół budynku i to 

co przed budynkiem, za chwilę dojdzie do podpisania aktu notarialnego. Rozmawiałem           

z P. Pszeniczką i nie był zainteresowany sprzedażą dalszych terenów pod działalność OSP. 

Macie Państwo jeszcze doskonały teren do ćwiczeń, kawałek dalej przy lesie, teren ten można 

przygotować i z niego korzystać.  

Jeśli chodzi o gazyfikację, to dwa lata temu rozmawiałem z Prezesem Gen Gaz i wtedy nie 

było możliwości zaspokoić wszystkich potrzeb. Mówiłem też wtedy, że macie Państwo 

składać rozpoznanie potrzeb, kto się podłączy i w jakim zakresie. Jeśli tego nie ma to nie ma 

tematu do rozmowy. Zapotrzebowanie złożyła wtedy tylko Pani Sołtys Zaborowa, ale 

odpowiedź była na tamte czasy, że nie ma możliwości. Jeżeli Państwo zrobicie rozeznanie i 

dostarczycie w najbliższym czasie to jestem skłonny rozmawiać, bo będę miał o czym 

rozmawiać.  

 

Do punktu 20  porządku obrad:       
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Radny Jacek Mądry – zajęcia logopedyczne prowadzone w szkołach są refundowanie przez 

NFZ, a wiemy jak ten fundusz działa. Sytuacja jest coraz gorsza środków dopływa coraz 

mniej. W związku z tym mam pytanie, ponieważ zajęcia logopedyczne to jest podstawa i 

konieczność jeżeli chodzi o prace fachowców z małymi dziećmi. Wiem i Pan Burmistrz też, 

że  jedna  szkołą w naszej gminie dodatkowo zatrudnia logopedę z własnych środków. 

Możemy się spodziewać w przyszłym roku kolejnych cięć  refundacji z NFZ, czy Gmina jako 

samorząd przygotowuje się w jakikolwiek sposób żeby zabezpieczyć działania logopedyczne, 

które są niezbędne dla małych dzieci.    

Pan Dariusz Górka  Sołtys wsi Chrząstowo -  podziękował za umożliwienie rozwoju OSP 

Chrząstowo. Zakup budynku poprawi warunki lokalowe działalność, zaś wykup dalszej 

działki pozwolił by na dalszy rozwój OSP. Szambo znajdujące się przy budynku OSP jest 1m 

za granicą działki a nie ma miejsca na pobudowanie nowego. Byłem uczestnikiem spotkania 

dotyczącego sprzedaży tego terenu, rozumiem dylemat Burmistrza, że ma poprawiać 

poprzedników, chociaż z perspektywy czasu widzimy, że nie należało wyrażać zgody na 

sprzedaż.      

Pan Zbigniew Szozda – przewidywany wykup nie przewiduje wykupu szamba, które jest na 

sąsiedniej działce a do którego podłączony jest budynek. W przyszłości może zmienić się 

właściciel, który szambo to zlikwiduje i będzie problem, ponieważ nie będą mieli gdzie 

odprowadzać nieczystości. 

Pani Marianna Szymańska sołtys wsi Zaborowo – jeżeli składaliśmy już informację o osobach 

zainteresowanych gazyfikacją, czy składać jeszcze raz. 

Burmistrz – należy zrobić rozeznanie jeszcze raz aby było aktualne. 

 

Do punktu 21  porządku obrad:               

Ponieważ wyczerpano  porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za 

udział i zamknął XXXVI  Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,40. 

 

Protokołowała:  

 

 Irena Witko  
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                                                                                         Przewodniczący 

                                                                                 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                   /-/ Paweł  Walkowiak 

 

 

 


