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O. 0012.5.13.2011 

 

PROTOKÓŁ  NR  13/2011 

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

23 listopada 2011 roku  w godz. 9,00 – 11,20 

 

W Komisji uczestniczyło 15 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

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 

 

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

Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji . 

Stwierdził, że na sali obecnych jest 15 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

Przewodniczący Rady  zaproponował dodatkowe punkty:  

  1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia zasad udzielania jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci. 

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawi przystąpienia Gminy Książ Wlkp. do 

Partnerstwa. 

Punkty te zaproponował wprowadzić po punkcie 8. 

W wyniku głosowania jednogłośnie wprowadzono w/w punkty do porządku posiedzenia. 

Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 

 1.Otwarcie posiedzenia.    

  2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia. 

  3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

  4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 



2 

 

  5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy     

Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012. 

  6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu 

rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych. 

  7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz 

z terenami przyległymi oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie. 

  8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb 

geodezyjny Radoszkowo oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzewice. 

  9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia zasad udzielania jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci. 

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawi przystąpienia Gminy Książ Wlkp. do 

Partnerstwa   

11.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

12.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

13.Wolne wnioski i informacje. 

 

ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Ryszarda 

Szymańskiego, który  przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji. 

 

ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie omówiła  Pani Barbara Matuszczak 

Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Mądry – kwota 14 022 zł. ma być na zakup choinki. 

Pani Matuszczak wyjaśniła, że będzie to choinka sztuczna, która będzie stała na rynku i służyła przez 

kilka lat. 

Radny Mądry – nie wiem czy ta choinka jest koniczna, ponieważ mogę załatwić choinkę żywą. 

Burmistrz – na rynku nie ma możliwości ustawienia choinki żywej, dlatego chcemy zakupić sztuczną. 

Radny Lewandowski – ile krzyży będzie zrobionych, że na ten cel t przeznaczona jest kwota 9 500 zł. 

Burmistrz – będą zrobione krzyże na cmentarzy na pomniku rozstrzelanych i będą to krzyże z blachy 

nierdzewnej, krzyży jest 17. 
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Radny Lewandowski -  zwrócił się o rozbicie kwoty 13 300 zł. Co to będzie, ponieważ szalet za 

78 000 zł – to przesada. 

Pani Matuszczak – może w całości 78 000 zł. nie będzie wykorzystane, będzie to gotowy kontener 

średniej wielkości. 

Burmistrz – też byłem zaskoczony ceną, że tyle kosztuje, ale takie są realia. 

Pani Matuszczak – jeśli chodzi o 13 300 zł. to jest dopiero listopad a mamy wykorzystane środki na 

wywóz śmieci a trzeba będzie jeszcze wywozić do końca roku. 

Radny Lewandowski – czy my płacimy za wywóz śmieci z cmentarza. 

Pani Walczak – umowa była zawarta w 2004 roku i obowiązuje do stycznia 2013 roku jest to umowa 

dotycząca starego wysypiska, który to grunt należy do parafii, a który oddany zostanie po 

rekultywacji. Nie płacono, gdy były wywożone śmieci na nasze wysypisko,  ale teraz trzeba płacić, 

koszt wywozu jednego kontenera wynosi 200 zł.  

Radny Kuderczak – czy przy sprzątaniu świata, też płacimy za śmieci wywożone na wysypisko. 

Pani Walczak – też jest płacone. 

Radny Przybylski – z budowy dróg zostały środki, które powinny być przeznaczone na drogi na 

wsiach a przeznacza się te środki na miasto. Budowa przystanku PKS ma kosztować ok  1 mln. zł., 

czy  my budujemy dworzec PKS, kosztorys jest bardzo duży. 

Burmistrz wyjaśnił, że są do zrobienia dwie drogi, sam koszt odwodnienia terenu to 150 tys. zł., jest 

też wykostkowanie terenu. Przetarg będzie ogłoszony jeszcze w tym roku, to wtedy może z tej ceny 

kosztorysowej zejdziemy. 

Pani Matuszczak – na wsiach za 70 000 zł. zrobiono dodatkowo ponad 500 m nakładki asfaltowej. 

Przy rynku położenie asfaltu było zapłacone z remontów a było to ponad 86 000 zł. Gdyby nie to, to ta 

kwota by się wyzerowała. 

Radny Zegar – na komisji pytałem się i było mówione, że będą robione dodatkowe drogi a środki 

zaoszczędzone poszły na inny cel. Widać, że jesteśmy gminą bogatą, zakupujemy szalet, choinkę,      

20 000 zł. dokładamy do ORLIKA. Co do budowy przystanku PKS, też mam wątpliwości, może 

zejdzie cena na przetargu, ale nie wiadomo. 

Radny Mądry – mówiliśmy wcześniej, że ludzie nie mają gdzie usiąść na przystanku, że nie ma 

zadaszenia, a tu jest cała infrastruktura.  

Burmistrz – 350 tys. zł. kosztowało zrobienie zajezdni dla autobusów szkolnych przy szkole a tutaj ma 

być też zrobiony na ul. Dworcowej przy P. Walczaku chodnik i przedłużenie zatoki na autobus i dwa 

tiry. Do naszych obowiązków należy, aby w mieście był szalet, społeczeństwo ma mieć możliwość 

skorzystania z szaletu. W tym roku rezygnujemy z iluminacji świetlnych, będzie ich mniej, będą na 

rynku i na wjazdach do miasta. 

Radna Jankowiak – wizytówka miasta jest ładna, ale jaka jest wizytówka jeśli chodzi o wsie, włączmy 

w tą wizytówkę też wsie. 
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Radny Zegar – z roku na rok gdy zostają środki z budowy dróg, to przeznacza się je na inne cele a gdy 

w mieście zostają z inwestycji środki to na wsie się ich nie przeznacza. 

Radna Jankowiak – ile zrobiono chodników i dróg na wsi a ile w mieście w ostatnich czterech latach. 

Burmistrz – zrobiono drogi w Świączyniu, Międzyborzu, Sroczewie, Ługach,  Zaworach, Konarskim, 

partycypowano budowę chodnika w Chwałkowie Kośc. Jest też fundusz sołecki, którego wcześniej nie 

było. W mieście były realizowane te inwestycje ponieważ była możliwość pozyskania środków 

unijnych. 

Radny Mądry – wszyscy mówimy, że robimy przystanki PKS, a należy mówić, że robimy całą 

infrastrukturę. Na wsiach jest wiele potrzeb jeśli chodzi o drogi, ale wiele dróg już powstało. 

Radny Mostowski – w latach gdy była budowana szkoła w Mchach, mówiono, że  nic się nie robi dla 

miasta, ale cały budżet był przeznaczany na tą inwestycję. Należy też pomyśleć o dzieciach 

dojeżdżających tzw.”budami”, mogły by jeździć małe busy, ale do tego muszą być drogi. 

Radny Przybylski – nie patrzmy co było kiedyś , a co jest teraz, ludzie są niezadowoleni, że na wsiach 

robi się w mniejszej skali niż w mieście. 

Radny Walkowiak -  należy też widzieć co zostało zrobione jeśli mówimy o drogach, w latach 80-

tych, wtedy wiele wsi robiło podbudowy we własnym zakresie, wypominano nam wtedy, drogi            

i telefony, że nie ma. Pierwsze pieniądze, które były na pokrycie gruntobetonów, to były 

systematycznie przykrywane, należy o pewnych rzeczach pamiętać, Do Gogolewa autobus szkolny już 

jeździ, ale do Gogolewka i Świąćzynia na razie autobus nie pojedzie. Jeśli chodzi o Świączyń to reszta 

dróg do zrobienia należy do powiatu, u mnie jest gruntobeton co ma 25 lat i też mi to wypominają. My 

jesteśmy radnymi gminy a nie poszczególnych wsi. Wypominają nam też remont rynku, ale jeżeli 

został zrobiony, to będzie to na 100 lat. 

Radny Szymański – należy skonsolidować środki,  aby jak najwięcej zrobić. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie przy 12 głosach 

„za”,  1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

ad.4.Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W wyniku dyskusji radni wnieśli, aby  przeredagować zapis dotyczący wynagrodzenia członków 

komisji, ponieważ jest nieprecyzyjny, nie wynika z zapisu, że jeśli członek komisji w ciągu miesiąca 

nie uczestniczy w posiedzeniu, to nie otrzymuje wynagrodzenia. 

Pani Grześkowiak poinformowała, że zapis ten uzgodni z Radcą Prawnym i przedstawi na sesji. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 
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Przewodniczący zarządził przerwę która trwała od godz. 10,10 – 10,15. 

Po przerwie na salę obrad nie powrócił Radny Mądry, Radny Kuderczak, Radny Zegar. 

 

ad.5.Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp.             

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012 omówił Burmistrz Pan 

Teofil Marciniak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 12 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

Na salę obrad powrócił Radny Mądry i Radny Kuderczak,  

  

ad.6.Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu  rozliczania 

dotacji celowej dla spółek wodnych omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Kuderczak – jak wysoka będzie dotacja. 

Burmistrz – 85 tys. zł. 

Radny Jędrzejczak – dając dotację do spółek, czy wykonają roboty na naszej gminie.  

Burmistrz – spółki składając wniosek muszą zrobić preleminarz co będą robić  i kiedy. 

Radna Skiera – Pan Klak na spotkani z sołtysami mówił, że najpierw będzie robione na wsiach 

należących do spółek wodnych. Zgodził się też przyjechać na spotkania wioskowe. 

Radny Walkowiak – spółka wodna, to spółka osób prawnych, nie bardzo się zgadzam z tym co mówił 

Pan Klak, ponieważ aby rowy były drożne powinny być robione od ujścia nie patrząc czy ktoś należy 

do spółek czy nie. 

Komisja w obecności 14 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

 ad.7.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z terenami 

przyległymi oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie omówił Burmistrz Pan 

Teofil Marciniak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 14 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

 ad.8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny 

Radoszkowo oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzewice. omówił Burmistrz 

Pan Teofil Marciniak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Na salę obrad powrócił Radny Zegar, odtąd komisja obradowała w pełnym 15 osobowym 

składzie. 

Burmistrz poinformował, że planem chcemy objąć teren w kierunku Jarocina, aż do              

P. Walczaka. 

Radny Przybylski zwrócił się o dokładne przedstawienie terenu, który ma być objęty planem. 

Na posiedzenie przybył Pan Waldemar Szymański, który przedstawił mapę i wyjaśnił, że 

planem mają być objęte tereny między drogą wojewódzką a ul. Dębniacką. 

Burmistrz poinformował, że musimy też zabezpieczyć teren pod rezerwę mieszkaniową.       

To co jest w Studium powinno pozostać, ewentualnie teren rolny możemy przeznaczyć pod 

działalność. 

W wyniku dyskusji Radni wnieśli, aby w/w projekt uchwały zdjąć z porządku obrad sesji. 

Za zdjęciem w/w projektu uchwały z porządku obrad sesji głosowało 10 radnych. 

 

 ad.9.Projekt uchwały w sprawie  ustalenia zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia się dzieci Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.10. Projekt uchwały w sprawi przystąpienia Gminy Książ Wlkp. do Partnerstwa  omówiła 

Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Komisja projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie. 

 

ad.11.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 w szkołach  

prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

Pani Grześkowiak poinformowała, że jeśli chodzi o zawartość merytoryczną, to nie zmieniła się         

w stosunku do ubiegłego roku, dodatkowo poprosiliśmy tylko dyrektorów szkół, aby wypowiedzieli 

się jakie podejmą działania celem poprawy wyników. 

Radny Szymański – w Konarzycach budżet na 1 ucznia wynosi prawie 12 000 zł., dlatego należy coś 

zrobić, gdyż są to bardzo duże koszty. 

Radny Walkowiak – co roku wracamy do tematu szkoły w Konarzycach, ale w strategii było, że dzieci 

z Chrząstowa przechodzą do Konarzyc, możemy się zastanawiać, ale musimy mieć na uwadze, że  

Stowarzyszenie przestanie działać i co wtedy, gdzie dzieci z Chrząstowa pójdą do szkoły. 
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Radna Jankowiak – dla mnie niech ta szkoła istnieje, obowiązkiem gminy jest prowadzenie szkół, nie 

jestem za likwidacją. 

Burmistrz – poinformował, że subwencja wzrosła o 38%, gdyby było Chrząstowo, to też utrzymanie    

1 ucznia było by w granicach 12000 zł. Koszty utrzymania ucznia z roku na rok rosną. 

Salę obrad usprawiedliwiając się opuścił Radny Mostowski, odtąd komisja pracowała w 14 osobowym 

składzie. 

Radny Jędrzejczak – zwrócił uwagę, aby na przyszłość w informacji wymienić jakie to są pozostałe 

etaty. 

 

ad.12.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół nr  12/2011 z dnia 03 listopada 2011 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

ad.13.Wolne wnioski i informacje. 

Radny Lewandowski – zaproponował, aby nie kupować szaletu a wykorzystać 1 szalet ZUK. 

Radny Walkowiak – należy to przemyśleć, ponieważ mamy jeszcze pomieszczenie po PKO. 

Radny Mądry – mamy dbać o interesy mieszkańców, ale jako stowarzyszenie otrzymujemy 

pieniądze i muszą nam wystarczyć. A są szkoły, gdzie nauczyciele o tych samych 

kwalifikacjach dostają wyższe wynagrodzenie, dlatego należy się zastanowić nad 

przekształceniem małych szkół. Propozycje przekształceń powinny wyjść z Gminy jak 

również propozycje pomocowe. 

Radna Jankowiak -  my w ramach subwencji dowozimy dzieci, chociaż mamy 20 tys. zł. plus 

odsetki do zwrotu. Nasz prawnik twierdzi, że pieniądze te nam się należą, dlaczego nie 

możemy w ramach subwencji dowozić dzieci. Nasza Gmina jest jedyną, która nie każe           

z dotacji finansować dowozu dzieci. 

Pani Walczak – orzeczeń w tej sprawie jeszcze nie ma, sprawa jest w Kolegium i się 

rozstrzygnie czy można czy nie. 

Radny Szymański – czy teren przy ul. Dębniackiej jest wykupiony już pod przystanek PKS. 

Burmistrz – teren ten jest już wykupiony, zapłaciliśmy 96 tys. zł. 

Radny Kaczmarek – były robione przepusty Łężek-Sroczewo a skuty asfalt leży do dziś na 

poboczu. 

Zjazd z drogi wojewódzkiej w Zaworach w kierunku P. Hyżyka jest za wąski, samochody 

mają problemy z wyjazdem w kierunku Śremu. Droga ta powinna mieć 6  m, aby można było 

swobodnie wyjechać. 

Burmistrz poinformował, że droga ta ma 4 m szerokości. 
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Radna Skiera – bobry robią szkodę na mostku  przed Kołacinem w tzw. „olszynkach”, przez 

co pobocze jest niebezpieczne. Na drodze Mchy-Kołacin w tzw. „olszynkach” pogarsza się 

też jakość asfaltu. 

Radny Przybylski – zwrócił się z zapytaniem czy pracownicy Urzędu nie mogą korzystać       

z parkingu z tyłu Urzędu. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

Irena  Witko                                                                                   Ryszard   Szymański  

 

 

 

 

 


