O.0002.37.2013
PROTOKÓŁ NR XXXVII/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 25 listopada 2013 roku w godz. 16,00 – 17.15.
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,
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 XXXVII 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 - nieobecny .
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym .
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na rok 2013.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2018.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 8 porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia
2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami,
polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla zwierząt w
Gaju.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
ad.4. Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 października 2013 r. został przyjęty, bez
uwag w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
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.
Do punktu 6 porządku obrad:
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Do punktu 7 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 XXXVII/ 240/
2013, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Bogumiła Walczak - Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że unieważniona została przez RIO
poprzednia uchwała w sprawie zwolnień i ulg dla rodzin wielodzietnych dot. opłat za odbiór
odpadów komunalnych. Obecna uchwała wprowadza zmiany terminów płatności za odbiór
odpadów komunalnych, zgodnie z sugestiami mieszkańców.
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 XXXVII/
241/2013, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Do punktu 9 porządku obrad :
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2018.
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 XXXVII/
242/2013, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Głos zabrał radny Marek Mostowski, według mnie uchwała ta uderza w naszych
mieszkańców, zwłaszcza tych którzy mieszkają w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Ponadto uchwała ta jest nieadekwatna do uchwalonych przez nas podatków czy ceny wody,
gdzie podwyżki sięgają 4-5 %. W przypadku opłaty za odbiór ścieków dowożonych jest to
podwyżka 11 %. Poprzednie uzasadnienie do uchwały było nie do przyjęcia. Nie będę obrażał
moich wyborców dlatego nie będę głosował w sprawie podjęcia tej uchwały.
Głos zabrał Burmistrz Teofil Marciniak – pragnę wyjaśnić, że uchwała ta nie została błędnie
przygotowana . Te stawki, które przedstawiliśmy Radzie, wcale nie są wysokie, ościenne
gminy mają następujące stawki za ścieki dowożone Jaraczewo 9,85 zł., Dolsk -8,03 zł, Środa
6.40 zł. Gminy Dolsk i Jaraczewo dopłacają do każdego m3 ścieków. Dyrektor ZUK
przygotowując

wniosek

o

zatwierdzenie

taryf

zbiorowego

dostarczania

wody

i odprowadzania ścieków oparł się na danych za rok poprzedni . Takie koszty ZUK poniósł
za trzy kwartały br. i czwarty kwartał 2012 r. Jeśli nie będą uchwalone stawki przedstawione
w projekcie uchwały, wtedy będziemy musieli dać dotacje na zbilansowanie strat. Zakłada
się, że przyszłym roku ZUK dostarczy się 360 tysięcy m3 wody i odprowadzi 100 tysięcy
ścieków.
Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym
XXXVII/243 /2013 - 8 głosami za, 5 głosami

podjęła uchwałę nr

przeciw, 1 osoba nie głosowała.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Do punktu 11 porządku obrad :
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie aneksu nr 8 porozumienia
międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego
schroniska dla zwierząt w Gaju.
Burmistrz Teofil Marciniak przybliżył temat. Gmina ma obowiązek zająć się bezdomnymi
zwierzętami, taką kwotę musimy zabezpieczyć w budżecie Gminy na rok 2014 tj. 40 tysięcy
złotych. Sami nie jesteśmy nic zrobić, dlatego kilka lat temu weszliśmy w Porozumienie
Międzygminne z innymi gminami Powiatu Śremskiego oraz Gminą Czempiń i Kórnik.
Osobiście byłem za tym

aby obciążano nas

za faktyczne dni pobytu zwierzęcia

w schronisku. Są to koszty stałe i część płynna ( ilość dni pobytu psa w schronisku). Jest to
partycypacja procentowa w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt w Gaju.
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 – podjęła uchwałę nr XXXVII/244 /2013 - 12
glosami za przyjęciem uchwały, 2 głosy wstrzymujące. Uchwała stanowi załącznik nr
10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę w obradach 16.45 do 16.55.

Do punktu 12 porządku obrad :
Interpelacje i zapytania radnych.
Nie wniesiono – brak

Do punktu 13 porządku obrad :
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych udzielił Burmistrz Teofil Marciniak, które
stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
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Do punktu 14 porządku obrad:
Wolne wnioski i informacje.
Radny Ryszard Szymański
-zgłaszam brak oświetlenia wokół Urzędu Miejskiego.
- chodnik na ulicy Wiosny Ludów został naprawiony ale wyrwa w asfalcie jest.
Radny Jacek Mądry

proszę dyrektora ZUK o dokonanie napraw w budynku Szkoły

w Zaborowie.
Pani Zofia Halaburda -Sołtys Łężku przed chwilą poruszany był temat schroniska dla
zwierząt. Miałam sytuacja, że biegał pies po wiosce w piątek po południu . Zadzwoniłam do
Gaju i nie chciano go odebrać. Urząd Miejski był nieczynny, potem była sobota i niedziela, co
robić w takich sytuacjach. Nasi mieszkańcy płacą również duże pieniążki za dostarczenia
ścieków, może trzeba zacząć myśleć o budowie kanalizacji.
Sołtys Radoszkowa Drugiego mam pytanie do Pana Dyrektora ZUK jakie są ubytki wody na
naszej gminie, oraz jakie są zaległości w opłatach za wodę. Dyrektor ZUKL odpowiedział, że
ubytki wody sięgają poniżej 25 % oraz zaległości w opłatach kilku procentowe.
Burmistrz poinformował, że w sprawach odbioru bezdomnych psów należy zgłosić się do
Pani Małgorzaty Lenartowskiej, wtedy ona powiadamia schronisko w Gaju i oni wówczas
przyjadą po niego. Co do ubytków wody to zauważalne jest zmniejszenie, na początku
kadencji był nawet 40 % ubytek wody. Są przeprowadzane na bieżące kontrole wodomierzy i
zasuw.
Do punktu 15 porządku obrad :
Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad zamykam XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Książu
Wlkp.
Protokółowała
Zdzisława Wilak

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Paweł Walkowiak
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