O. 0012.5.21.2012
PROTOKÓŁ NR 21/2012
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
24 września 2012 roku w godz. 10,03 – 13,05
W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecni:
Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony,
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak
- Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki
- przedstawiciel prasy – Tygodnik Śremski.
ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
3.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2012
roku.
4.Omówienie projektu podziału Gminy Książ Wlkp. na okręgi i obwody wyborcze.
5.Omówienie projektu Statutu Gminy Książ Wlkp.
6.Omówienie projektu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
7.Omówienie projektu Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
8.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
9.Wolne wnioski i informacje.
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ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Maciej Lewandowski,
który przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji.
ad.3.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze
2012 roku.
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy zapoznała komisję z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 r. Informacja oraz opinia RIO
stanową załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie mieli uwag do wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2012 r.
ad.4. Projekt podziału Gminy Książ Wlkp. na okręgi i obwody wyborcze omówiła Pani
Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. Propozycja podziału Gminy na okręgi wyborcze
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak poinformował, że przedstawił Burmistrzowi inną
propozycję, wobec czego Burmistrz opracował nowy projekt podziału Gminy na okręgi
wyborcze. Projekt drugiej propozycji podziału Gminy na okręgi stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Radni w dyskusji stwierdzili, że druga propozycja jest lepsza, wobec czego Przewodniczący
Komisji poddał pod głosowanie obydwie propozycje.
Za propozycją pierwszą nikt nie głosował, zaś za propozycją drugą wypowiedziało się 14
radnych obecnych na komisji.
Następnie omówiono dwa projekty podziału Gminy na obwody głosowania, projekty
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku dyskusji Radni wypowiedzieli się, aby podział na obwody głosowania był taki jak
dotychczas czyli wypowiedzieli się za drugą propozycją.
Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie, kto jest za drugą propozycją
podziału Gminy Książ Wlkp. na obwody głosowania.
Komisja w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”
wypowiedziała się za drugą propozycją
Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,45 – 10,55.
ad.5. Projekt Statutu Gminy Książ Wlkp. omówił Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki.
Projekt Statutu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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W wyniku dyskusji członkowie komisji jednogłośnie wypowiedzieli się za tym aby:
- w paragrafie 12 ust. 1 wyraz „powinien”, zastąpić wyrazem „może”,
- w paragrafie 15 zamiast wyrazów „Do wewnętrznych organów Rady należą” winno być „W
skład Rady wchodzą”,
- projekt porządku obrad pierwszej sesji obejmował sprawozdanie Burmistrza poprzedniej
kadencji o stanie Gminy,
- w paragrafie 18 wyraz „właściwy” należy zastąpić wyrazem „wyznaczony”,
- w paragrafie 27 wykreślić ust. 2 i 3,
- w paragrafie 29 ust.2 wyraz „mogą” należy zastąpić wyrazem „powinni”,
- w paragrafie 39 pozostawić pkt 2,
- w paragraf 41 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:
„ 4.Interpelacje składa się ustnie na sesji lub w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego
Rady, który niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub w formie pisemnej,
w terminie 21 dni na ręce Przewodniczącego Rady i składającego interpelację”.
- w paragrafie 52 należy zapisać, że nagranie przebiegu sesji przechowuje się do czasu
zakończenia kadencji danej Rady,
- w paragrafie 55 ust.1 należy wykreślić wyrazy „usprawiedliwienia osób nieobecnych”.
- paragraf 78 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Radni utrzymują więź z mieszkańcami Gminy. przez uczestniczenie w spotkaniach, przyjmowanie
mieszkańców, przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg mieszkańców i przedstawianie ich
organom Gminy do rozpatrzenia”
- paragraf 124 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3.Dokumenty o których mowa w ust. 1 i 2 w stosunku do których istnieje obowiązek
opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej , o którym mowa w ustawie 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnia się w terminach zgodnych z ustawą”.
Radny Marek Mostowski zaproponował, aby a statucie był zapis, że komisje swe posiedzenia
odbywają w godzinach popołudniowych tak jak sesje.
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w propozycję.
Komisja w obecności 14 radnych – przy 2 głosach „za” i 9 głosach „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” w/w propozycję odrzuciła. Więcej uwag nie zgłoszono.
Radny Marek Mostowski zwrócił się do Przewodniczącego Rady, kiedy ostatnio odbyła się
komisja doraźna, ponieważ uważam, że taka komisji powinna być zwoływana gdy wynikają
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pewne problemy do rozwiązania.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że posiedzenia komisji doraźnej nie było, jeżeli są
problemy wtedy zwołujemy posiedzenie komisji wspólnej. Komisja doraźna jest zwoływana
do określonych zadań.
Radca Prawny poinformował, że aby powołać komisję doraźną musi być uchwała Rady
o powołaniu takiej komisji, składa się ona z radnych różnych komisji.
Radny Lewandowski – jeżeli Dyrektor ZUK odchodzi to powinna być przedstawiona
informacja jaki jest stan ZUK na dzień dzisiejszy.
ad.6. Projekt Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. omówiła Pani Bogumiła
Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt Statutu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Walczak poinformowała, że zgodnie z przepisami musi być opracowany tekst jednolity,
dlatego podjęta musi być taka uchwała. Poinformowała też, że do projektu statutu
wprowadzono następujące poprawki:
- w paragrafie 1 pkt 1 należy wykreślić wyrazy: „oraz przepisów wykonawczych do tej
ustawy”,
- w paragrafie 8 należy dopisać; „oraz dodatków mieszkaniowych”,
- w paragrafie 11 ust. 2 należy dopisać wyraz „Ośrodka”,
- w paragraf 23 ust.1 należy wykreślić,
- paragraf 25 otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.”.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do w/w projektu statutu.
ad.7. Projekt Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. omówiła Pani Bogumiła
Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt Statutu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Walczak poinformowała, że do projektu statutu wprowadzono następujące poprawki:
- paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„2.Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Miejska w Książu Wlkp. oraz Burmistrz
Książa Wlkp.”.
- paragraf 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakład realizuje zadania określone w § 2 ust. 1 uchwały w szczególności poprzez:”
- paragraf 13 należy wykreślić,
- rozdział V ma nazwę „System kontroli zarządczej”.
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Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektu zmiany statutu ZUK.
Radny Marek Mostowski zwrócił się z zapytaniem do kiedy pracuje obecny Dyrektor ZUK i
w jaki sposób będzie wyłoniony nowy Dyrektor.
Pani Grześkowiak Sekretarz Gminy poinformowała, że do 31 października 2012 roku,
poinformowała też, że odbył się już nabór na stanowisko dyrektora, w wyniku konkursu na
stanowisko to został wybrany Pan Marian Kaźmierczak zamieszkały w Borówcu.
Radny Marek Mostowski – jaki był skład Komisji Konkursowej.
Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że skład Komisji był następujący:
Teofil Marciniak – Przewodniczący Komisji,
Mirela Grześkowiak – Członek Komisji,
Grzegorz Rabczewski - Członek Komisji.
Poinformowała też, że było 6 kandydatów z tym, że jeden kandydat nie spełniał wymagań
formalnych.
ad.8.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół nr 20/2012 z dnia 24 czerwca 2012 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

ad.9.Wolne wnioski i informacje
Radny Ryszard Szymański - przy ul. 23 Stycznia i ul. Dr. M. Krybusa są boczne uliczki,
przy których należy umieścić tabliczki z numerami domów jakie się na nich znajdują.
- Na Placu Kosynierów nie przyjęły się dwa drzewa, są suche i należy je usunąć.
- Komisja Rewizyjna Rady sugerowała, aby były stojaki do rowerów, a nie ma ich do dziś.
- Na ul. Kościuszki przy naprawionej studzience na nowo zapada się asfalt.
- W dalszym ciągu nie dokonano naprawy wgłębienia na ul. Krasickiego.
- Na skrzyżowaniu ul. Wichury i 1 Maja miała być zlikwidowana zastoina wodna a jest
w dalszym ciągu. Zastoina wodna jest też na przejściu dla pieszych przy wejściu do szkoły,
należy zlikwidować je skutecznie.
- W parku na placu zabaw, jedna z huśtawek powinna mieć oparcie, aby mogły z niej
korzystać małe dzieci.
- Kto został zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego.
Radny Błażej Jędrzejczak - w miejscowości Chwałkowo Kościelne też powinny być
tabliczki, (dot. tzw. ul. Koziej,Stacji PKP czy do posesji P. Ratajczaka).
- Zgłaszałem dołożenie 3 punktów świetlnych w Chwałkowie Kośc., miałem odpowiedź, że
realizacja będzie w tym roku – czy będzie to zrealizowane.
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- Woda w Chwałkowie Kośc. w dalszym ciągu jest złej jakości, nic w tej sprawie nie
zrobiono.
- Zwracałem się o równiarkę, ale okazuje się, że nasza równiarka jest za słaba, nie zrobiła nic,
szkoda tylko paliwa.
Radna Elżbieta Stępa - czy można zdjąć znak „zakaz zatrzymywania się” na Placu
Kosynierów przy P. Lobermajer.
Radny Maciej Lewandowski - na Placu Kosynierów należy wyznaczyć miejsce do
parkowania motorów.
Radny Jacek Mądry - kiedy w hydroforni w Mchach było badanie wody, czy badania wody
są robione po czyszczeniu i przed czyszczeniem sieci.
Radna Antonina Jankowiak - mieszkańcy wsi Łężek zwrócili się z zapytaniem czy Gmina
dołoży środki do budowy chodnika.
- Będzie robione zadaszenie schodów przy szkole w Chrząstowie, czy jest możliwość
dofinansowania.
- Należy dołożyć punkty świetlne w Chrząstowie koło P. Szczepaniaków i P. Krupów.
Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrz – najpierw musiała być opracowana
dokumentacja, z której wynika jaki jest koszt budowy tego chodnika, przy tworzeniu
przyszłego budżetu będzie sprawa ta rozpatrzona. Co do zadaszenia schodów przy szkole
w Chrząstowie to pierwszy raz o tym słyszę.
Radna Antonina Jankowiak – ponieważ dopiero teraz sprawa zadaszenia wynikła.
Radny Maciej Lewandowski – czy w szkole w Chrząstowie jest możliwość, że jeszcze w
tym roku będą wymienione okna.
Pani Bogumiła Walczak – najpierw musi być projekt uzgodniony z konserwatorem
zabytków.
Radny Maciej Lewandowski – ale o tym projekcie mówimy już od początku roku a okna są
nieszczelne, zimą bardzo przez nie wieje
Pani Bogumiła Walczak – szczegółów nie znam wyjaśnię to z P. Rabczewskim.
Radna Antonina Jankowiak – zrobiliśmy w szkole już drzwi, kosztowało nas to 12000
złotych, zrobione są też łazienki. Czy należy się nam rekompensata za straty jakie
ponieśliśmy na obsługę prawną w sprawie dowozu dzieci do szkoły, kosztowało na to ok.
2000 zł.
Pani Bogumiła Walczak – w majestacie prawa musieliśmy wyjaśnić i nie ma w przepisach
takiej możliwości jak rekompensata.
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Radny Marek Mostowski – mówiło się cały czas, że P. Szozda nie ma racji a okazało się, że
miał rację, dlatego popieram P. Jankowiak w całej rozciągłości.
Radny Maciej Lewandowski – czy wynagrodzenie nowego dyrektora ZUK będzie takie
samo jak obecnego, czy będzie wyższe.
Pani Bogumiła Walczak – nie jest jeszcze nawiązany stosunek pracy, prowadzone są
rozmowy a czy przyjmie warunki to na dzień dzisiejszy nie powiem.
Radny Marek Mostowski – czy ten Pan będzie dojeżdżał do pracy z Borówca, ponieważ jest
to daleko.
Pani Mirela Grześkowiak – biorąc udział w naborze wiedział jak daleko jest do Książa
Wlkp.
Radny Maciej Lewandowski – a co będzie jak ten Pan odmówi podpisania umowy o pracę.
Pani Mirela Grześkowiak – będzie ogłoszony kolejny nabór.
Radny Zenon Kuderczak - lampy przy fontannie na Placu Kosynierów miały być
naprawione w ramach gwarancji a w dalszym ciągu nie świecą,

nie świecą też lampy

oświetlające pomnik.
- Była propozycja, aby samochody na Placu Kosynierów parkowały przy chodniku od strony
apteki, ja parkuję 60 cm od krawężnika i wtedy przy wysiadaniu nie wchodzi się na trawnik
i nie przeszkadza to przejazdu innym – może należałoby narysować linię ciągłą, aby
samochody nie parkowały przy krawężniku.
- Należy odmalować szatnię na boisku od zewnątrz i wewnątrz.
Radny Sławomir Przybylski – jeśli chodzi o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków to myślałem, że dofinansowanie obejmie też Włościejewice, a okazało się, że nie,
Czy Włościejewice to zwarta zabudowa.
Pani Bogumiła Walczak – jest definicja zwartej zabudowy, i musimy się tego trzymać, do
czasu aż nie przyjmiemy programu, z którego będzie wynikało, gdzie będzie robiona
kanalizacja a gdzie nie. Wtedy te miejscowości gdzie nie będzie robiona kanalizacja będą
mogły ubiegać się o dofinansowanie z tym że trzeba będzie poprawić zapis w uchwale.
Radny Sławomir Przybylski – należy jak najwcześniej sprawę tą rozpatrzyć, sprawa ta
powinna być rozwiązana do następnej sesji.
Pani Bogumiła Walczak – tak szybko nie da się tego zrobić, najpierw musimy się spotkać
i ustalić koncepcję.
Radny Marek Mostowski – wybuchła afera o zanieczyszczenie środowiska przez firmę
POLIN, uważam, że w tej sprawie Rada natychmiast powinna odbyć spotkanie w celu
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udzielenia maksymalnej pomocy tej firmie, która zatrudnia dużo pracowników. Szkoda, że
Rada się tym nie zainteresowała, należało tej firmie w jakiś sposób udzielić pomocy, bo
gdyby została zamknięta to jakie byłyby konsekwencje dla naszej Gminy.
Pewne osoby mówią o likwidacji stołówki szkolnej i wprowadzeniu cateringu, Nie wiem czy
to jest prawda, czy ktoś ma takie pomysły.
Pani Bogumiła Walczak – takich pomysłów nie ma, chociaż czasem takie dyskusje się
pojawiają.
Radny Maciej Lewandowski – stołówka szkolna nie może sprzedawać obiadów na
zewnątrz, ponadto Panie zatrudnione w stołówce mają 26 dni urlopu, przez co w okresie
wakacyjnym nie mają co robić. Ale w związku z tym, że założono solary, stołówki przez 5 lat
muszą funkcjonować w tej formie jak teraz.
Pani Mirela Grześkowiak – stołówki które są w szkołach

w pierwszej kolejności

przygotowują obiady dla uczniów z rodzin ubogich, gdzie za obiad płaci OPS, ponieważ
rodziców nie stać na zapłacenie.
Radny Marek Mostowski - czy są wyjątki od przyjętej reguły, że nauczyciel pracujący
w szkole nie może pracować w gimnazjum a jeżeli są to jakie.
Pani Mirela Grześkowiak – nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, ale chodzi o to, aby
nauczyciele, którzy pracują np. w szkole podstawowej nie uczyli na kilka godzin w innej
szkole, a chodzi o to aby uniknąć wypłacania na koniec roku wyrównań.
Radny Marek Mostowski - od 1 września jest rozkopany chodnik przy szkole, są trudności
z wejściem do szkoły, dlaczego właśnie w tym okresie rozkopuje się chodnik.
Kto reprezentował Gminę Książ Wlkp. w wyjeździe do Francji i jakie były koszty.
Pani Mirela Grześkowiak – w wyjeździe do Francji brał udział Burmistrz, Pani Małgorzata
Zakrzewska, Pani Dorota Jańczak i Pan Maciej Lewandowski.
Radny Maciej Lewandowski – wyjazd organizował WOKiSS w ramach programu unijnego
z okazji XX lecia działalności stowarzyszenia. W maju przyszłego roku taka sama grupa osób
przyjedzie do Polski. Mieszkaliśmy w miastach partnerskich, my w Kantonie la Guerch i tak
samo zobligowani jesteśmy gdy przyjadą do nas gościć ich w naszych domach.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Irena Witko

Maciej Lewandowski
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