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O.0002.44.2014 

 

 

PROTOKÓŁ NR XLIV/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 30 czerwca 2014 roku w godz.  

od 16:00 do 18:05 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecny 1 radny, tj: 

1. Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

Burmistrz Książa Wlkp.- Pan Teofil Marciniak, 

Zastępca Burmistrza- Pani Bogumiła Walczak, 

Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak, 

Sekretarz Gminy- Pani Mirela Grześkowiak, 

Radca Prawny- Pan Krzysztof Janicki, 

Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, 

Sołtysi, 

Przedstawiciel prasy lokalnej, 

Uczniowie ze szkół Gminy Książ Wlkp., odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach nauki  

i sportu. 

 

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 XLIV sesję Rady 

Miejskiej powitał wszystkich obecnych Radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, 

Skarbnika Gminy, Sekretarza oraz przybyłych uczniów i innych. 

 

Do punktu 3 obrad: 

Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenie na sesję Rady Miejskiej stanowią załączniki nr 3 

do niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 
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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 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu Budżetowego 

o nazwie Zakład Usług komunalnych w Książu Wlkp. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązku 

wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Książ Wlkp. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w parku 

miejskim w Książu Wlkp. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Książa Wlkp. o wręczenie dyplomów 

uznania oraz upominków uczniom zaproszonym na sesję.  

Po słowach uznania skierowanych do młodych i zdolnych Przewodniczący ogłosił 

5 - minutową przerwę. 

 

Do punktu 4 porządku obrad: 

Protokół nr XLIII/2014 z sesji Rady Miejskiej z dnia 12 maja 2014 roku został przyjęty bez 

uwag w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie- bez odczytywania. 

 

Do punktu 5 porządku obrad: 

Przewodniczący Rady Miejskiej 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, które 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 7 porządku obrad: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Projekt był omawiany  

na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 

roku. 
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Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/284/2014, 

która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 8 porządku obrad: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu Budżetowego 

o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Pytań nie było, w związku z tym 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/285/2014, 

która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 9 porządku obrad: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązku wymiaru 

zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ 

Wlkp.  

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/286/2014, 

która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 10 porządku obrad: 

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w parku miejskim 

w Książu Wlkp.  

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/287/2014, 

która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

 

Do punktu 11 porządku obrad: 

Brak interpelacji i zapytań radnych. 

Do punktu 12 porządku obrad: 

Burmistrz Książ Wlkp.- udzielił odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone 

na XLIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 maja 2014 roku oraz zgłoszone na stałych 

posiedzeniach komisji Rewizyjnej, Budżetu, Prawa i Samorządu oraz Społeczno- 

Gospodarczej odbytych w dniach 12, 16 i 17 czerwca 2014 roku.  

 

Do punktu 16 porządku obrad: 

 

Radny Marek Mostowski 

1. Wnioskuję o przyznanie stypendium dla uczniów odnoszących sukcesy w różnych 

dziedzinach nauki i sportu na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

2. Wnioskuję w sprawie naprawy chodnika przy drodze powiatowej nr 4080  

w miejscowości Kiełczyn, (chodnik stanowi niebezpieczeństwo dla pieszych). 
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3. Proszę o interwencję w sprawie braku wydzielonego miejsca przejścia dla pieszych  

 na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr  4080 z drogą wojewódzką nr 436. 

4. Wnioskuję w  sprawie ustalenia późniejszych godzin posiedzeń wspólnych komisji. 

Godzina 10:00 dla radnych pracujących na etacie nie jest dogodna. 

           Pracodawcy nie zawsze przychylnie ustosunkowują się do niedyspozycji w pracy 

           z powodu piastowania mandatu. 

 

Radna Antonina Jankowiak 

1. Przychylam się do wniosku kolegi radnego Marka Mostowskiego w sprawie 

przyznania stypendium dla uczniów Gminy Książ Wlkp. 

2. Wnioskuję o zorganizowanie sukcesywnych spotkań dla sołtysów. Uważam, że 

spotkania byłyby zasadne, zwłaszcza w takich tematach jak fundusz sołecki oraz 

innych ważnych kwestiach dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp.   

3. Chciałam zasygnalizować problem dotyczący zbyt niskich diet sołtysów. W mojej 

ocenie wysokość diet jest niska. Sołtysi odpowiedzialni za dostarczanie nakazów 

podatkowych niekiedy dojeżdżają do mieszkańców po kilka kilometrów. 

4. Kolejnym problemem jaki chciałam poruszyć jest brak powiadomienia mnie o terminie   

sesji odbytej w dniu 12 maja, materiały otrzymałam po sesji. Sesja była dla mnie 

bardzo ważna z uwagi na treść porządku obrad, zwłaszcza punkty dotyczące podjęcia 

uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza oraz w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej- odpowiadając na wniosek radnego Marka Mostowskiego 

z mojego punktu widzenia obecne godziny wspólnych posiedzeń komisji są zasadne. Na 

wspólnych posiedzeniach omawiamy projekty uchwał i często zdarza się, że potrzebujemy 

dodatkowych wyjaśnień ze strony pracownika urzędu odpowiedzialnego za merytoryczną 

część projektu. Po godzinie 15:00 pracowników Urzędu już nie ma.  

Zgodnie z zapisem art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym pracodawca ma obowiązek 

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu udziału w pracach  Rady 

Miejskiej.   

Oczywiście zostawiam temat otwarty do dyskusji w nowym składzie kadencyjnym Rady 

Miejskiej, który już niebawem zacznie funkcjonować. 

Jeśli chodzi o sprawę poruszoną przez radną Antoninę Jankowiak mogę powiedzieć jedynie, 

że materiały wraz z  zawiadomieniem zostały wysłane w odpowiednim (zgodnie z zapisem  

w statucie Książa Wlkp.) terminie. Informację o planowanym terminie sesji przekazywałem 

na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu komisji. Niestety nie wiem, dlaczego materiały nie 

zostały doręczone do Pani w odpowiednim czasie. Wynika z tego, że Poczta Polska jest 

zawodna.   

 

Radny Ryszard Szymański 

1. Proszę o przedstawienie kosztów związanych z montażem monitoringu na placu zabaw 

przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp. 
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2. Proszę o informację od jednostki straży pożarnej dotyczącą akcji gaśniczej  pożaru na 

ulicy Piaskowej w dniach 17 i 18 czerwca, są różne wersje, (dotyczą niesprawności 

hydrantów i braku odpowiedniego przygotowania pojazdu na wyjazd).  

 

Radny Zenon Kuderczak- proszę o interwencję w sprawie nowo nabytego mieszkania 

Państwa Ignasiaków przy ulicy Kościuszki w Książu Wlkp. Obok budynku spotyka się 

młodzież, która nadużywa alkoholu i pozostawia po sobie liczne niedopałki papierosów. Czy 

nie można byłoby od czasu do czasu sprawdzić i skontrolować teren? Państwo Ignasiakowie 

są zaniepokojeni sytuacją. Wjazd do posesji wymaga wykoszenia trawy. 

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Pan Marian Kaźmierczak- na chwilę obecną są 

rozpoczęte prace związane z przeglądem hydrantów. Dla przykładu w miejscowości 

Chrząstowo hydranty zostały już sprawdzone i są sprawne. Po sprawdzeniu wszystkich 

hydrantów przekaże Państwu sprawozdanie o ich stanie. Zakupione zostały także materiały 

takie jak: farby, lakiery i pędzle w celu odnowienia hydrantów. Z moich informacji problem 

który wystąpił podczas akcji gaśniczej w dniach 17/18 czerwca wynikał z braku możliwości 

odkręcenia hydrantu na ulicy Krótkiej- brak odpowiedniego klucza. Klucz jest zamówiony 

i zostanie dorobiony na specjalne zamówienie.    

 

Sołtys miejscowości Chrząstowo Pan Dariusz Górka- 

1. Bardzo proszę o zorganizowanie cyklicznych spotkań sołtysów, są niezbędne, 

zwłaszcza jeśli chodzi o sprawę realizacji funduszu sołeckiego. 

2. Proszę o wydelegowanie pracownika urzędu do uczestniczenia w pracach związanych 

z szacowanie szkód w ramach projektu pn „ Budowa linii elektroenergetycznej 110kV 

relacji Środa Wlkp.- Śrem HCP”. 

 

Burmistrz Teofil Marciniak- na dzień dzisiejszy nie znamy terminu szacowania szkód.  

Jeśli chodzi o temat związany z funduszem sołeckim- katalog zadań własnych gminy  

w zakresie funduszu sołeckiego pozostał bez zmian, jedyną zmianą zgodnie z zapisem ustawy 

z dnia 21 lutego 2014 roku jest możliwość wspólnego realizowania przedsięwzięć przez kilka 

sołectw. 

W sprawie spotkania sołtysów jestem do dyspozycji.   

Jeśli chodzi o interwencję na terenie nowo nabytej posesji Państwa Ignasiaków myślę, że 

w gestii każdego właściciela nieruchomości jest zabezpieczyć odpowiednio teren, aby 

niepożądane osoby nie miały dostępu. Zadbanie o czystość wjazdu należy do obu 

współlokatorów.  

Pragnę przekazać informację na temat Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 „ INVEST PARK”. 

Nasz wniosek dotyczący utworzenia podstrefy Książ Wlkp. został przekazany w dniu 23 

czerwca  do Ministerstwa Finansów czyli sprawa jest w toku.   

 

Sołtys miejscowości Łężek Pani Zofia Hałaburda- zgodnie z decyzja Urzędu Miejskiego  

w Książu Wlkp. w Łężku powstanie nowe przedsięwzięcie tj. kurnik drobiarski. Nowo 

powstały kurnik ma być o takich samych parametrach jaki już funkcjonuje na terenie Łężku. 
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Z mojej wiedzy wynika, że obecny kurnik ma powierzchnię 1040 m, a w pozwoleniu na 

budowę nowego przedsięwzięcia widnieje zapis 1900 m, czyli nieruchomość nie będzie  

o takich samych parametrach. Mieszkańcy skarżą się, że nie zostali powiadomieni o wielkości 

kurnika oraz ilości zagęszczenia obsady. Proszę o informację czy w dalszych latach będą 

budowane kolejne kurniki? 

Sołtys miejscowości Sroczewo Pani Anna Krępulec- 

       1.  Wnioskuję o wykoszenie trawy na zakręcie przy wyjeździe z Kiełczynka mijając 

           las, pierwszy zakręt w prawo. Jadąc od strony Książa Wlkp. ograniczone pole  

           widzenia.              

       2. Wnioskuje o zamontowanie w odpowiednim miejscu tablicy kierunkowej z numerem 

           25 w celu umożliwienia prawidłowego dojazdu do posesji w Sroczewie.  

           Brak  odpowiedniego wskazania kierunku dojazdu wiąże się z częstymi pytaniami  

           kierowców.                          

       3. Proszę o spotkania cykliczne dla sołtysów.  

 

 

Prezes Stowarzyszenia Przedszkola Niepublicznego w Chrząstowie Pan Zbigniew 

Szozda- chciałbym powrócić do sprawy naliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli.  

Mianowicie w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli widnieje zapis, że 

kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli została błędnie naliczona począwszy od 2011 

roku do września 2013 roku. Wartość zaniżonych dotacji opiewa na kwotę 162 000,00 zł. 

Z moich obliczeń wynika, że 115 000 ,00 zł należy się przedszkolu w Chrząstowie, pozostała 

kwota 47 000, 00 zł należy się przedszkolu we Włościejewicach. W związku z tym 

wystosowaliśmy pismo do Urzędu Miejskiego z zapytaniem kiedy i w jakie formy pieniądze 

zostaną nam zwrócone. Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, ze dotacje zostały naliczone  

w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. W mojej i NIK- u ocenie uchwała ta 

była niezgodna z ustawą o systemie oświaty. Chciałbym podkreślić, że problem nadal istnieje 

i prawdopodobnie nie przemilczymy sprawy.   

 

Radca prawny Pan Krzysztof Janicki- chciałbym się odnieść do słów Pana Szozdy.  

Faktem jest,  że kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli została przeprowadzona i NIK 

stwierdził, że uchwała Rady Miejskiej jest niezgodna z prawem.  

Następnie zostały wydane zalecenia pokontrolne i do tych zaleceń Urząd Miejski w Książu 

Wlkp. wniósł odwołanie. 

Odwołanie zostało rozstrzygnięte przez trzyosobowy skład orzekający, przewodniczący 

składu odniósł się pisząc,  że zastrzeżenia zgłoszone przez Burmistrza Książa Wlkp. powinny 

być uwzględnione w całości ponieważ Urząd Miejski w Książu Wlkp. działał na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz prawidłowe naliczanie dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli. NIK jest organem, który powinien kontrolować stosowanie prawa a nie jego 

stanowienie. Organem powołanym do kontroli zgodności uchwały z prawem jest instytucja  

Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). Uchwała Rady Miejskiej z 2011 roku została 

sprawdzona prze RIO w Lesznie i nie stwierdzono niezgodności z prawem. Uchwała ta była 

przepisem powszechnie obowiązującym i Burmistrz Książa Wlkp. musiał stosować zapisy  
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wynikające z uchwały. Nieporozumienie powstało w 2012 roku kiedy RIO w Lublina nagle 

zmieniła pogląd na sprawę zapisu  i wbrew swojemu poprzedniemu stanowisku zmieniła 

interpretację treści zapisu. Jeszcze raz podkreślam, że RIO nie stwierdziło nieważności 

uchwały z prawem i wszelkie inne twierdzenia w tej sprawie nie są ważne.  

 

Pan Zbigniew Szozda- w mojej ocenie jest Pan w błędzie,  Pańska wypowiedź świadczy 

o tym, że RIO nie działają tak jako powinny działać. Jeśli uchwała jest niezgodna z prawem 

zatem nie powinna obowiązywać i w związku z tym Stowarzyszeniu Przedszkola  

w Chrząstowie należy się odszkodowanie.  

 

Do punktu 17 porządku obrad: 

 

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 

wszystkim za udział i zakończył obrady XLIV sesji o godz. 18:05. 

 

 

 

Protokołowała                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 

Danuta Biniasz- Celka                                                         Paweł Walkowiak 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


