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O. 0002.42.2014 

 

 

                                               PROTOKÓŁ NR XLII/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 roku  

w godz. 16:00- 17:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecnych 2 radnych, tj: 

1. Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony 

2. Sławomir Przybylski- 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. 

Przedstawiciel prasy lokalnej 

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 XLII sesję Rady 

Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika oraz Sekretarza Gminy a także przybyłych 

gości. Stwierdził, że na sali jest obecnych 13 radnych, zatem rada jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Do punktu 3 obrad:  

 

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

niniejszego protokołu. 
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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 budżetu Gminy Książ Wlkp. na 

2014 rok 

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału Powiatu 

Śremskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z gminą Śrem publicznego transportu 

zbiorowego  

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno- wschodniej części 

miasta Książ Wlkp., oraz we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 

terenie Gminy Książ Wlkp. 

14. Interpelacje i zapytania radnych 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

16. Wolne wnioski i informacje 

17. Zamknięcie obrad 

Do punktu 4 porządku obrad: 

Protokół nr XLI/ 2014 z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2014 r. został przyjęty, bez 

uwag w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych- jednogłośnie, bez odczytywania. 

Do punktu 5 porządku obrad: 

Przewodniczący Rady Miejskiej 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. 
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Do punktu 7 porządku obrad: 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  budżetu 

Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzenie 

Komisji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia, ale z uwagi na zmiany (przesunięcia) w budżecie 

proszę o zabranie głosu przez Skarbnik Gminy Panią Barbarę Matuszczak. 

Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak- zwiększono przychody i koszty o kwotę 73 577,00 

zł za sprzedaż wody i ścieków. Po stronie kosztów zwiększono zakupy o kwotę 20 000,00 zł 

na wodomierze i materiały do naprawy sieci oraz o kwotę 18 719,00 zł zwiększono środki na 

remonty pomp i urządzeń monitoringu. Kwotę 28 000,00 zł przeznaczono na opracowanie 

planu ochrony obiektów stacji wodociągowych oraz 8000,00 zł przeznaczono na wykonanie 

szamba przy budynku komunalnym w Zaborowie. 

Radny Ryszard Szymański- proszę o informację co było powodem zwiększenia przychodów 

i kosztów o kwotę 73 577,00 zł  za sprzedaż wody i ścieków w Zakładzie Usług 

Komunalnych w Książu Wlkp. 

Skarbnik Gminy- podwyżka za sprzedaż wody i ścieków nie była ujęta w miesiącu grudniu,  

w związku z tym nastąpiły przesunięcia w budżecie. 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Pan Marian Kaźmierczak- nie zwiększył się 

budżet na działalność Zakładu Usług Komunalnych, natomiast przesunięto środki finansowe 

z powodu wykonania szamba w miejscowości Zaborowo oraz zgodnie  

z zarządzeniem Wojewódzkiej Komendy Policji jesteśmy zobowiązani przedłożyć plan 

ochrony dla stacji uzdatniana wody w Książu Wlkp. a co skutkuje dodatkowymi kosztami na 

sporządzenie projektu oraz jego wykonanie. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/ 273/2014, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Do punktu 8 porządku obrad:  

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Książ Wlkp.  

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/274/2014, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Do punktu 9 porządku obrad: 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie 

podziału Powiatu Śremskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/275/2014, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   
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Do punktu 10 porządku obrad: 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji z gminą Śrem 

transportu zbiorowego. Proszę o zabranie głosu przez Burmistrza Książa Wlkp. 

z uwagi na zaproszonych gości. 

Burmistrz Teofil Marciniak- Projekt uchwały jest odpowiedzią na prośbę mieszkańców 

Chrząstowa, aby autobusy obsługujące linię nr 3 i 4 zatrzymywały się na przystanku  

w Chrząstowie. Nasza Gmina nie poniesie żadnych kosztów związanych z  zawarciem 

porozumienia. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/276/2014, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Do punktu 11 porządku obrad: 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania 

dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Książ Wlkp. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/277/2014, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Do punktu 12 porządku obrad: 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno- 

wschodniej części miasta Książ Wlkp., obręb geodezyjny Książ Wlkp., oraz wsi Radoszkowo 

Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zabranie 

głosu przez Burmistrza Książa Wlkp. 

Burmistrz Teofil Marciniak- plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar 

położony pomiędzy ulicą Gogolewską, przez park, las, wodociągi aż do ciągu 

komunikacyjnego z tym planem zagospodarowania, który był podjęty uchwałą Rady 

Miejskiej w Książu Wlkp. z 2008 roku- teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy 

mieszkaniowej z działalnością gospodarczą w kierunku drogi do Jarocina. Plan ten 

zabezpieczy tereny pod przyszłą północną obwodnicę miasta oraz pod wielofunkcyjny rozwój 

miasta.   

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/278/2014, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Do punktu 13 porządku obrad: 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia 

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/279/2014, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 14 porządku obrad: 

Radny Ryszard Szymański- proszę o interwencję w sprawie zastoiny wodnej w Książu 

Wlkp. na skrzyżowaniu ulic Strzelecka, Wichury i 1- go Maja. 

Do punktu 15 porządku obrad: 

Odpowiedzi na wcześniejsze zapytania radnych zostały udzielone na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia. 

Do punktu 16 porządku obrad:  

Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację czy banki oraz inne instytucje finansowe 

posiadają z Gminą uzgodnienie w sprawie wywieszania plakatów i reklam na przystankach 

autobusowych. Bardzo często plakaty te są celowo zrywane i zaśmiecają teren przystanku. 

Burmistrz Teofil Marciniak- żadnych ustaleń takich nie ma i nie było, jest to działanie 

bezpodstawne. 

Radna Elżbieta Stępa- zgłaszam wniosek w sprawie naprawy przystanku autobusowego  

w miejscowości Zaborowo (przy sklepie Pana Antoszkiewicza).  

Sołtys Chrząstowa Pan Dariusz Górka- wnioskuję o wymianę słupa energetycznego  

w miejscowości Chrząstowo przy posesji Pana Andrzeja Piotrowskiego, (zły stan techniczny). 

 

Do punktu 17 porządku obrad: 

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XLII 

Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17:15. 

 

Protokołowała                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  

Danuta Biniasz – Celka                                   Paweł Walkowiak 

 

 

 

  


