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O. 0012.5.19.2012                                                                            

PROTOKÓŁ  NR  19/2012                         

z wspólnego posiedzenia  Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu       

24 maja 2012 roku  w godz. 10,04 – 12,05 

 

W Komisji uczestniczyło 13 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony, 

Radny Sławomir Przybylski - usprawiedliwiony   

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

- Kierownik OPS Pani Róża Jędrzejczak 

- przedstawiciel mediów – Tygodnik Śremski 

 

ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie 

Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji. 

Stwierdził, że na sali obecnych jest 13 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

 

Do porządku posiedzenia  wprowadzono punkt : 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Mchy  na lata 2012 – 2020.     

               Punkt ten  wprowadzono po punkcie 5. 

Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 

  1.Otwarcie posiedzenia.    

          2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia. 

  3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy  

Książ Wlkp.  
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  4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu 

Miejskiego w Książu Wlkp. 

      5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

  6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Mchy  na lata 2012 – 2020.                    

      7.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Książ Wielkopolski. 

  8.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za rok 2011. 

       9.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

10.Wolne wnioski i informacje 

 

ad.2. Na Przewodniczącą Komisji wybrano jednogłośnie Radną Antoninę Jankowiak,     która  

przewodniczyła dalszemu posiedzeniu Komisji.                  

 

ad.3. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy  Książ Wlkp.  

omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uwag do w/w projektu uchwały 

nie było. 

Komisja w obecności 13 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

 

ad.4.Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego                    

w Książu Wlkp. omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W dyskusji Radny Mostowski zwrócił uwagę, że młodzież szkolna nie powinna wchodzić na 

murawę, ponieważ wtedy zrobi się z murawy kretowisko. Obecnie młodzież szkolna korzysta 

zazwyczaj z bieżni i skoczni w dal. 

Radny Szymański – na stadionie powinny być tabliczki informujące o zakazie wprowadzania 

psów. 

Radny Kuderczak – przy wejściu do parku jest tabliczka o zakazie wprowadzania psów,         

a rodzice przychodzą na plac zabaw z dzieckiem i psem, na zwróconą uwagę nie reagują. 
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Komisja w obecności 13 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

 

    ad.5.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych omówił Burmistrz 

Pan Teofil Marciniak. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Uwag do w/w projektu uchwały nie było. 

    Komisja w obecności 13 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie 

 

ad.6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mchy  na lata 

2012 – 2020  omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Uwag do w/w projektu uchwały nie było. 

W dyskusji Radny Mostowski zwrócił się z zapytaniem na czym ma polegać remont boiska   

w Mchach. 

Burmistrz  udzielając odpowiedzi poinformował, że remont boiska będzie robiony ze środków 

funduszu sołeckiego, robiona będzie bieżnia, parametry boiska będą dostosowane dla 

rozgrywających mecze piłkarskie, będzie też opłotowanie. Boisko będzie ogólnodostępne. 

Komisja w obecności 13 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie             

       

ad.7.Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Książ Wielkopolski omówiła 

Pani Róża Jędrzejczak Kierownik OPS. Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

W dyskusji Radna Radajewska zwróciła się z zapytaniem z ilu osób składa się zespół 

interdyscyplinarny i jak często się spotyka. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Róża Jędrzejczak informując, że zespół jest 10-cio osobowy, 

spotkania odbywają się raz na trzy miesiące, ponadto działają grupy robocze, które na bieżąco 

zajmują się rodzinami w których występuje przemoc. Są to tematy trudne i nie ma dużych 

możliwości by zniwelować przemoc w rodzinie, ponieważ nie ma możliwości by odizolować 

sprawcę od rodziny.  

Radny Jędrzejczak – gdzie są lokale socjalne i czy są wolne. 
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Burmistrz – wolnych lokali socjalnych nie ma a znajdują się trzy lokale w Chwałkowie Kośc. 

i jeden lokal w Książu Wlkp.  

    Przewodnicząca Komisji zarządziła przerwę, która trwała od godz. 10,55 – 11,05 

ad.8.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok 2011 przedstawiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy. Sprawozdanie stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Radni nie zgłosili uwag do w/w sprawozdania. 

 

ad.9.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół nr  18/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

ad.5.Wolne wnioski i informacje.    

Radny Maciej Lewandowski – komisja rewizyjna miała kontrolę modernizacji Placu 

Kosynierów, były pewne uchybienia czy uchybienia te zostały już naprawione. 

Burmistrz – jutro odbędzie się spotkanie z wykonawcą i będzie ustalona kolejność napraw. 

Burmistrz poinformował też, że nie będą wykonane do końca czerwca przystanki PKS,          

ze względu na to, że nie ma jeszcze wszystkich wymaganych pozwoleń. W związku z tym  

nie zostaną wykorzystane środki, dlatego 2 lipca będzie sesja RM i środki te wrócą do 

budżetu, wpisane będą do inwestycji jednorocznej jako środki inwestycyjne bieżące. 

Przewodniczący Rady zapoznał Radnych, z ofertą czasopisma „dla radnych.pl”. W/w oferta 

stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie Przewodniczący zapoznał Radnych z odpowiedzią z Ministerstwa Sprawiedliwości 

na apel jaki został podjęty w sprawie sprzeciwu wobec planów zniesienia Sądu Rejonowego 

w Śremie. Pismo stanowi załącznik do protokołu.   

Radna Elżbieta Stępa – w świetlicy jest licznik dwutaryfowy, czy wynajmujący płaci dwie 

różne stawki czy jedną. Jeśli na drodze gminnej na wniosek firmy jest narysowana koperta, 

czy firma ta płaci za to.  

Burmistrz – za koperty się nie płaci. 

Radna Elżbieta Radajewska – czy na konwencie Burmistrzów zostało coś ustalone w sprawie 

straży miejskiej. 
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Burmistrz – na razie nic nie ustalono, Komendant mówił tylko o możliwości powstania 

wspólnej straży, dlatego ma jeszcze raz rozpatrzyć czy są możliwości korzystania z ich usług 

w ramach porozumienia międzygminnego. 

Radny Paweł Walkowiak – miała też być omawiana sprawa finansowania WZMiUW. 

Burmistrz – WZMiUW chce, aby gminy współfinansowały, ale nie możemy wszystkim 

instytucjom pomagać, dlatego powiedziałem, że gminy nie stać na współfinansowanie ich 

zadań. 

Radny Paweł Walkowiak – pomoc samorządów do spółek wodnych była 10 zł. od 

mieszkańca zaś Starostwo dało 56 000 zł. z przeznaczeniem na konserwację rowu przy drodze 

powiatowej    w Dąbrowie, czyli wszystko zostanie w gminie Śrem a w skład powiatu 

wchodzą też inne gminy. 

Radna Skiera poinformowała, że w ubiegłym tygodniu w Kołacinie było spotkanie                  

z wykonawcami kanału Białego, pytałam się też o kanał Książ ponieważ na terenie Mchów 

praktycznie kanału tego nie ma – jest zarośnięty. 

Radny Kazimierz Zegar – 31 maja na komisji rolnictwa będzie Pan Talaska oraz Pan 

Błochowiak z WZMiUW dlatego niejasności czy zapytania będzie można przedstawić. 

Zapytał się też czy są malowane znaki na drogach, ponieważ we Włościejewkach też miały 

być namalowane. 

Burmistrz – na razie województwo malowało na swoich drogach a na drogach gminnych         

i powiatowych jeszcze nie malowano. 

Radny Paweł Walkowiak – jutro w Zakrzewicach jest spotkanie w sprawie wyegzekwowania 

odszkodowań za znajdujące się na ich gruntach linie energetyczne, wodociągowe itp. Czy my 

jesteśmy przygotowani na takie roszczenia. 

Burmistrz – o takich spotkaniach nie słyszałem, gmina nie jest przygotowana na to, aby płacić 

odszkodowanie np. za linię wodociągową.  Jeśli do tego dojdzie to wszyscy za to zapłacimy, 

bo trzeba będzie podnieść ceny.    

Radny Marek Mostowski – poinformował, że samorząd wojewódzki organizuje turniej 

Orlika, z naszej gminy awansowały dalej dwie szkoły tj. Książ Wlkp. i Chwałkowo Kośc..               

W powiecie wygraliśmy i będziemy reprezentowali na następnym etapie w Jarocinie powiat   

śremski. Następnie podziękował Przewodniczącemu Rady za przedstawienie historii kościoła 

w Gogolewie w czasie rajdu rowerowego młodzieży. 

Pan Burmistrz zabiegał o środki finansowe na biegi przełajowe, biegi się odbyły, frekwencja 

była duża, czyli takie rzeczy są potrzebne.  
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Przez siedem lat funkcjonowały przy szkole w Książu Wlkp. o godz. 17,00 zajęcia, była to     

gra w siatkówkę dla chętnej młodzieży. Zajęcia te należałoby przywrócić, ponieważ jest  

zainteresowanie i jest to bardzo potrzebne. 

Radna Antonina Jankowiak zwróciła się z zapytaniem czy przedstawia się sprawa wykupu 

mieszkania w Obredzie czy zostało już sprzedane i czy jest odpowiedź z Urzędu 

Marszałkowskiego  w sprawie budowy chodnika   w Chrząstowie. 

Burmistrz – najemcy wczoraj byli i zobowiązali się wykupić  na raty. Odpowiedź z Urzędu 

Marszałkowskiego do dnia dzisiejszego jeszcze nie wpłynęła. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                           Przewodnicząca Komisji 

/-/ Irena  Witko                                                                           /-/ Antonina Jankowiak 


