O.0002.41.2014

PROTOKÓŁ NR XLI/ 2014
z Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 31 marca 2014 roku
w godz. 16.00 – 17.45 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W sesji uczestniczyło 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Radny Leszek Kaczmarek- nieobecny, usprawiedliwiony.
Radny Maciej Lewandowski- nieobecny, usprawiedliwiony.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu 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 XLI Sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 13 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
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Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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 Książa w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014 - 2019.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014
roku.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr
4059 P (ul. Wiosny Ludów) w miejscowości Książ Wlkp.”.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury
Książ Wlkp. za rok 2013.
Podjęcie
uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. przedszkolach publicznych.
Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Podjęcie chwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2014 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu
Miejskiego w Książu Wlkp.
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół nr XL z Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2014 r. został przyjęty, bez uwag
w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
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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.

Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014- 2019.
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 XLI/263/2014, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Do punktu 8 porządku obrad :
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok. Radni zgłosili następujące zapytania do niniejszego
projektu uchwały.
Radny Zenon Kuderczak- zadał pytanie jakie prace są przeprowadzane na ulicy Strzeleckiej
w Książu Wlkp.
Pan Grzegorz Rabczewski- ulica ta została naprawiona, gdyż groziło zapadnięciem się asfaltu.
Radny Sławomir Przybylski- pierwsza sprawa dotyczy remontu podłogi w sali w Chwałkowie
Kościelnym, proszę o informację co dokładnie było robione, druga sprawa temat siłowni,
dlaczego obie w Książu Wlkp., jakie są argumenty aby obie powstały w Książu Wlkp.
Burmistrz Teofil Marciniak- wracając do zapytania naprawy podłogi w sali w Chwałkowie
Kościelnym, zadanie to zostanie zrealizowane ze środków finansowych pozyskanych
z towarzystwa ubezpieczeniowego, a zatem wrócą one do budżetu gminy. Jeśli chodzi
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o argument dlaczego druga siłownia w Książu Wlkp. to ważna jest gwarancja obserwacji
terenu czyli monitoring elektroniczny aby uniknąć dewastacji obiektu.
Radny Sławomir Przybylski- nie przekonuje mnie taka argumentacja.
Radna Antonina Jankowiak- dla mnie także absurdem jest kolejna siłownia w Książu Wlkp.,
mamy przecież wioski, na których także powinna powstać siłownia.
Radny Marek Mostowski- proszę o informację, czy w ogóle temat wniosku do Lidera Zielona
Wielkopolska jest możliwy do odkręcenia?,
Burmistrz Teofil Marciniak – gmina złożyła trzy wnioski do Lidera Zielona Wielkopolska o
dofinansowanie tzw. małych projektów, dwa z nich zostały odrzucone. Jest to ostatnia szansa
na pozyskanie tych środków. Maksymalnie dofinansowanie do jednego wniosku to kwota
25 000,00 zł.
Radny Jacek Mądry- z monitoringiem nie byłoby problemu w placówce szkoły w Mchach.
Myślę, że to odpowiedni teren aby wystąpić z ponownym wnioskiem do Lidera Zielona
Wielkopolska ze wskazanym miejscem drugiej siłowni w Mchach.
Rada

Miejska

w

obecności

13

radnych

–

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

nr XLI/264/2014, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Do punktu 9 porządku obrad :
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi
Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn „
Przebudowa drogi powiatowej nr 4079 P.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 11 głosach „ za” i 2 głosach” przeciw”
podjęła uchwałę XLI/265/2014, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2013.
Rada

Miejska

w

obecności

13

radnych

–

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

nr XLI/266/2014, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. przedszkolach
publicznych.
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki-

zapis w projekcie uchwały został poszerzony

o oddziały przedszkolne, a także dopisano do podstawy prawnej ust. 7 (dotyczy ustawy
o systemie oświaty).
Rada

Miejska

w

obecności

13

radnych

–

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

nr XLI/267/2014, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Do punktu 12 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego
Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak - z uwagi na obecność sołtysów, pozwolę
sobie na przedstawienie zmian w tej ustawie, dotyczą one głównie zmian stawki z 10 % do
40 %. Ponadto sołectwa mają możliwość realizować wspólnie zadania.
Rada

Miejska

w

obecności

13

radnych

–

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

nr XLI/268/2014, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Do punktu 13 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Książ Wlkp. w 2014 roku
Rada

Miejska

w

obecności

13

radnych

–

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

nr XLI/269/2014, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10- minutową przerwę od 17.00 do 17.10.
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Do punktu 14 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kąpielisk na
terenie Gminy Książ Wlkp.
Radca Prawny Krzysztof Janicki- ilość osób korzystających z kąpieliska została wyjaśniona,
podanie ilości jest wymogiem obligatoryjnym.
Radny Kazimierz Zegar- pytanie co dalej z naszym jeziorem?, agencje sprzedają grunty.
Obawa aby jezioro nie zostało sprzedane albo oddane.
Dyrektor Centrum Kultury Mariola Kaźmierczak- temat jeziora zostanie sprawdzony.
Rada

Miejska

w

obecności

13

radnych

–

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

nr XLI/270/2014, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Do punktu 15 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie
Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Książu Wlkp. Przewodniczący wspomniał
także, że regulamin korzystania ze stadionu został rozrysowany na posiedzeniu komisji przez
Dyrektor Centrum Kultury Panią Mariolę Kaźmierczak.
Rada

Miejska

w

obecności

13

radnych

–

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

nr XLI/271/2014, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Do punktu 16 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowych.
Radny Sławomir Przybylski- dużo jest takich działek we Włościejewicach, które również
zostaną włączone w nową linię brzegową choć stanowią one obręb geodezyjny Ługi.
Rada

Miejska

w

obecności

13

radnych

–

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

nr XLI/272/2014, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Do punktu 17 porządku obrad:
Radny Ryszard Szymański- w minioną sobotę została wysypana ziemia na ulicy
Radoszkowskiej, która uniemożliwiła wyjazd samochodów ciężarowych z firmy POLIN.
Na dowód przedstawiam fotografię w/w incydentu. Proszę o pisemne uzasadnienie, kto
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wyraził zgodę na wysypanie tej ziemi ?, oraz proszę o dostarczenie wszystkim radnym szkicu
budowy gratowiska w Książu Wlkp.
Radna Antonina Jankowiak- straż pożarna we Chrząstowie poinformowała mnie, że zbiornik
od wody w wozie strażackim OSP Chrząstowo wymaga naprawy bądź wymiany (jest
dziurawy). W tym roku było już 7 wyjazdów i sprawność jego jest niezbędna.
Radny Zenon Kuderczak- kilka słów jeszcze do zdarzenia związanego z wyrzuceniem ziemi
na drogę przy ulicy Radoszkowskiej. W związku z zasypaniem ziemią dojazdu do firmy
POLIN , kierownictwo firmy zaangażowali swoich pracowników w celu jej usunięcia , prace
trwały około 2 godziny. W związku z tym faktem zostałem wezwany do szefa firmy Polin nie
jako pracownik firmy ale jako przedstawiciel Rady Miejskiej w Książu Wlkp. aby zgłosić ten
fakt na najbliższej Sesji Rady.
Jakie prace są wykonywane przy przystanku PKS w Książu Wlkp.
Do punktu 18 porządku obrad:
Burmistrz Teofil Marciniak- rzeczywiście zdarzenie miało miejsce. Zostało ono częściowo
wyjaśnione z przedstawicielami firmy POLIN. Przy dworcu jest wykonywany pierwszy etap
kanalizacji deszczowej w związku z budową gratowiska.
W sprawie naprawy zbiornika wodnego w wozie strażackim, należącym do OSP Chrząstowo,
a mianowicie w ubiegłym roku została przeznaczona kwota w wysokości 5000,00 zł na
wykonanie naprawy tego zbiornika a zatem będzie sprawdzone na co zostały wydatkowane te
środki.
Burmistrz Teofil Marciniak udzielił także wyjaśnień i informacji na wnioski i interpelacje
zgłoszone na komisji wspólnej Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2014 roku.
Do punktu 19 porządku obrad:
Radny Kazimierz Zegar
1) W Konarskich łąkach obsunął się grunt na wysokości mostku, proszę o interwencje
w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.
2) Podobnie jest z gminną drogą w Konarskim, na środku tej nowej drogi również
„ usiadł” grunt. Proszę o interwencje i naprawę w ramach gwarancji tej drogi.
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3) Kolejna sprawa dotyczy jeziora Konarskiego, robi się tam małe wysypisko śmieci.
Proszę o zgłoszenie interwencji w Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Poznaniu w tej sprawie.
Sołtys Chrząstowa Pan Dariusz
w związku z afrykańskim

Górka- proszę o sprawdzeniu hydrantów. Pytanie czy

pomorem świń, właściwa komisja rolnictwa podjęła jakieś

czynności w tej sprawie ?
Sołtys Łężku Pani Zofia Hałaburda- na terenie wioski jeżdżą samochody ciężarowe 50
tonowe. Obawiam się, że jeśli sytuacja się nie zmieni to za jakiś czas nie będziemy mieć drogi
i mostku . Może trzeba zamontować znaki drogowe ograniczające tonaż i prędkość.
Radny Kazimierz Zegar- w sprawie afrykańskiego pomoru świń, żadne czynności nie zostały
podjęte ponieważ pomór nie dotyczy naszego wielkopolskiego terenu.
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Pan Marian Kaźmierczak udzielił informacji, że na
początku kwietnia zostaną sprawdzone wszystkie hydranty na terenie gminy Książ Wlkp.
oraz zgłosi ten problem do Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego w Śremie celem
sprawdzenia ich hydrantów znajdujących się w Chrząstowie.
Radny Marek Mostowski - proszę o przybliżenie przez Dyrektora Centrum Kultury Mariolę
Kaźmierczak organizacji Dni Książa Wlkp.
Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak- przedstawiła program związany z
obchodami Dni Miasta Książ Wlkp. Odbędą się one w dniach 19 - 20 lipca br. Mamy
otrzymać dofinansowania z Lidera Zielonej Wielkopolski oraz z Urzędu Marszałkowskiego
kwotę 25 000,00 zł., ale musimy spełnić odpowiednie kryteria, mianowicie wskazać różne
kulturę. Będą występować nasze lokalne zespoły. W sobotę koncert młodzieżowy,
a w niedzielę atrakcje dla całej rodziny. Biesiada śląska, kabaret góralski i duet Donatan &
Cleo oraz różne animacje. Cześć wieczorna rewia brazylijska, losowanie nagród i koncert
Czarno – Czarni.
Do punktu 20 porządku obrad :
Ponieważ wyczerpano porządek obrad zamykam XLI Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Protokółowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zdzisława Wilak

Paweł Walkowiak
8

