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O. 0012.5.23.2012                                                                            

PROTOKÓŁ  NR  23/2012                         

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

08 listopada 2012 roku  w godz. 10,00  – 13,30   

 

W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony, 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Zastępca 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 i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

 

Porządek posiedzenia: 

  1.Otwarcie posiedzenia.    

  2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia. 

  3.Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska 

odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki”.  

  4.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021. 

  5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp.   na 

2012 rok. 

  6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako  podstawa obliczania podatku rolnego. 
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  7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

  8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. 

  9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok. 

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. 

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe  

zaopatrzenie   w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013. 

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

13.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

14.Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń       

majątkowych. 

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

16.Wolne wnioski i informacje 

 

 

        ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Sławomira 

Przybylskiego, który  przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji.          

 

ad.3.Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i 

gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki” omówiła Pani Barbara Matuszczak 

Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Radny Zenon Kuderczak zwrócił się z zapytaniem, czym Starosta się kierował przedłużając 

termin rekultywacji wysypiska. 

Burmistrz – złożyliśmy wniosek o przedłużenie terminu, ponieważ w wyznaczonym terminie 

nie bylibyśmy wstanie tej rekultywacji wykonać i Starosta przesunął termin do połowy 2015 

roku. 

Radny Kazimierz Zegar – mieliśmy termin do 2013 roku, teraz termin przesunięto do 2015 

roku, a konkretnie kiedy będzie robiona rekultywacja. 

Burmistrz – będzie to zależne od sytuacji finansowej, dziś nie potrafię powiedzieć czy 

będziemy robić w 2014 czy 2015 roku.   
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Uwag do w/w projektu uchwały nie było. 

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

 

ad.4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021 omówiła Pani Barbara Matuszczak 

Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.  

Radna Weber-Hałaburda – inwestycja budowy drogi w Radoszkowie czy będzie przesunięta. 

Burmistrz – w temat ten wchodzi Wójt Gminy Nowe Miasto, a że odcinek budowy drogi na 

terenie gminy Nowe Miasto będzie   dłuższy, dlatego wykonawcą tej inwestycji będzie Gmina 

Nowe Miasto. W drugim półroczu ma być drugie rozdanie środków na „schetynówki”              

i będzie można składać w 2013 roku wniosek a inwestycja będzie w 2014 roku. 

Radna Weber-Hałaburda – mieszkańcy Radoszkowa chcą, aby stopniowo robić też drogę 

przez wieś. 

    Komisja w obecności 14 radnych przy 12 głosach „za”  i 2 głosach „wstrzymujących się” 

projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok omówiła 

Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik                 

do niniejszego protokołu.  

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Maciej Lewandowski – kogo jest grunt przy ul. Leśnej, gdzie było wysypisko śmieci. 

Pani Walczak Z-ca Burmistrza – grunt ten jest kościelny, ale musimy ten teren przywrócić do 

pierwotnego stanu. 

Burmistrz – było to wysypisko na dzierżawionym gruncie, Ksiądz proponował, aby Gmina 

dalej dzierżawiła, można by zrobić ścieżki do Nordic walking. 

Radny Kazimierz Zegar – czy gdy wydamy środki na rekultywację, mamy gwarancję, że nie 

będą mieszkańcy nadal wywozić śmieci. Na tym terenie można tylko zasadzić las. 

Burmistrz – chcemy teren ten zniwelować i wtedy możemy się zrzec dzierżawy. 

Radna Antonina Jankowiak – czy świetlica w Chwałkowie Kośc. zapracuje na siebie czy 

trzeba dokładać do utrzymania. 

Pani Matuszczak Skarbnik Gminy – do każdej świetlicy dokładamy, świetlice nie są wstanie 

się utrzymać ze swoich dochodów. 
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Radny Paweł Walkowiak – na komisji miesiąc temu otrzymaliśmy wykaz: jakie są koszty, 

wydatki a jakie dochody ze świetlic. Nigdy nie będzie tak, że świetlice będą na siebie 

zarabiać. 

Burmistrz – remont świetlicy w Chwałkowie Kośc. nie był tylko z naszych środków,          

80% było na ten cel środków zewnętrznych, Obecnie mniej środków wydajemy ponieważ są 

większe wpływy, po remoncie sala wynajmowana jest co tydzień. 

Radny Lewandowski – 110 tys. zł. jest na adaptację przedszkola w Chwałkowie Kośc. po 

bibliotece, czy przedszkole będzie całkowicie przeniesione. 

Burmistrz – przedszkole będzie w całości przeniesione a umowa najmu z parafią będzie 

rozwiązana. 

Radny Jędrzejczak – świetlice nie są komercyjne, mają służyć społeczeństwu i służą. Z sali 

korzystają emeryci, OSP, jest biblioteka. Obłożenie sali jest ponad 50%. Staramy się też 

oszczędzać, gdy nie ma mrozu, to ogrzewanie jest wyłączane. 

Radna Jankowiak – źle się zrozumieliśmy, chciałam wiedzieć czy po remoncie jest 

zainteresowanie wynajmem sali.  

Radny Zegar – czy akcyza została wypłacona. 

Pani Matuszczak – tak została wypłacona. 

Więcej uwag i zapytań  do w/w projektu uchwały nie było. 

    Komisja w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za”  i 1 głosie „wstrzymującym się” 

projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,45 – 10,55. 

Salę posiedzeń opuściła Radna Antonina Jankowiak – usprawiedliwiając się.  

Salę posiedzeń opuściła Radna Weber-Hałaburda, odtąd komisja pracowała w 12 osobowym 

składzie. 

 

ad.6.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako  

podstawa obliczania podatku rolnego omówił Burmistrz. Projekt uchwały stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.   

Radny Szymański – podatek procentowo zbliżony jest to ubiegłorocznego, mieści się             

w granicach inflacji. 

Radny Mądry – podatek nie jest podniesiony nawet o inflację. 

Radny Zegar – czy Izby Rolne dały opinię. 
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Burmistrz – odpowiedzi jeszcze nie ma, ale nie ma to wpływu, ponieważ opinia nie jest 

wiążąca. 

Radny Zegar – cena żyta spada, dlatego w przyszłym roku podatek ten może być niższy. 

    Komisja w obecności 12 radnych przy 11 głosach „za”  i 1 głosie „wstrzymującym się” 

projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

ad.7. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Komisja w obecności 12 radnych przy 11 głosach „za”  i 1 głosie „przeciw” projekt w/w 

uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

ad.8.Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych omówił Burmistrz. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   

Uwag do w/w projektu uchwały nie było. 

Komisja w obecności 12 radnych przy 11 głosach „za”  i 1 głosie „przeciw” projekt w/w 

uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

ad.9.Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 

2013 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Komisja w obecności 12 radnych przy 11 głosach „za”  i 1 głosie „przeciw” projekt w/w 

uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Na salę posiedzeń wróciła Radna Agnieszka Weber-Hałaburda, odtąd komisja pracowała w 

13 osobowym składzie. 

 

ad.10.Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej omówiła Pani Bogumiła Walczak             

Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Radny Zegar – jak należy rozumieć  handel obwoźny. 

Pani Walczak Z-ca Burmistrza – osoba trudniąca się handlem obwoźnym sama powinna 

wpłacić opłatę targową w dniu handlowania. 

Radny Zegar – we Włościejewkach w czasie odpustu było 40 stoisk. 

Pani Walczak – przy odpustach pracownik Urzędu pojedzie i będzie zbierał opłatę targową. 

Radny Przybylski – gdy Urząd będzie zbierał opłatę targową, to też powinien posprzątać. 

Burmistrz – problem ten rozwiążemy. 
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Radny Lewandowski – a co z osobami rozwożącymi chleb. 

Pani Walczak – też powinni płacić, bo jest to handel obwoźny. 

Radny Walkowiak i Radny Przybylski wnosili, aby osoby rozwożące chleb były zwolnione      

z opłaty lub płaciły  mniej, tym bardziej gdy dowożą do miejscowości, gdzie nie ma sklepu. 

Radny Mądry – proponuję, aby za handel obwoźny zamiast 20 złotych była opłata 2 złote. 

Burmistrz zaproponował, aby w § 1 wykreślić pkt 2 „przy sprzedaży towarów w handlu 

obwoźnym”.   

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję Burmistrza. Radni jednogłośnie 

wypowiedzieli się za wykreśleniem z projektu uchwały § 1  pkt 2 „przy sprzedaży towarów w 

handlu obwoźnym”.   

Więcej uwag do w/w projektu uchwały nie było. 

    Komisja w obecności 13 radnych  jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 

 

ad.11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe  zaopatrzenie   w wodę        

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013 omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    

Poinformował, że propozycje stawek przygotował były Dyrektor ZUK. Cena wody jest 

podniesiona   o 4% w stosunku do cen obowiązujących a ścieki o 11% z uwagi na to, że na 

oczyszczalni sucha masa jest utylizowana i wywożona. Musi być też zakupiony licznik na 

wylocie, aby mierzyć ile wody wypływa, koszt licznika jest w granicach 15-20 tys. zł. 

Radny Mostowski – co to znaczy subsydiowanie skrośne.      

Burmistrz – znaczy to, że z dochodów ze sprzedaży wody nie można pokrywać kosztów 

związanych z oczyszczaniem ścieków. 

Radny Jędrzejczak –  procent ścieków dowożonych  w stosunku do płynących kolektorem jest 

bardzo mały, był budowany zbiornik, gdzie miały być ścieki spuszczane, była robiona 

ewidencja szamb, ile rolników wywozi ścieki. Będę dążył do tego, aby zrównać cenę ścieków 

dowożonych z ceną ścieków płynących kolektorem. 

Burmistrz – ścieków dowożonych jest 1/3. 

Radna Stępa – ścieki dowożone powinniśmy zostawić na takim samym poziomie jak              

w ubiegłym roku. 

Radny Szymański – słyszałem, że jak  oczyszczalnia będzie rozbudowana to koszty będą 

mniejsze a wtedy cena będzie niższa. 
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Radny Przybylski – my tylko opiniujemy,  mimo że nie zatwierdzimy tych stawek to i tak 

wejdą w życie.  

Radny Mostowski – gdyby miała być skanalizowana cała gmina, to jaki to koszt. 

Burmistrz – około 35 mln. zł. 

Radny Przybylski – należy się zastanowić nad dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni 

ścieków, zwłaszcza w terenach odległych. 

Radny Mostowski – czy jest ustawa, która mówi do kiedy powinny być skanalizowane 

wszystkie miejscowości. 

Burmistrz – dyrektywy unijne mówią o 2020 roku,   

Uwag do w/w projektu uchwały nie było. 

Komisja w obecności 13 radnych przy 6 głosach „za”, 5 głosach „przeciw”  i 2 głosach 

„wstrzymujących się” projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

ad.12. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.     

Uwag do w/w projektu uchwały nie było 

    Komisja w obecności 13 radnych  jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 

Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 12,00 – 12,05. 

 

ad.13.Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz 

Gminy.  Informacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.    

Radny Lewandowski – interesuje mnie ewaluacja, gdzie była. 

Pani Grześkowiak – ewaluacja była tylko w gimnazjum w Książu Wlkp. 

Radny Lewandowski – zauważyłem, że nauczyciele sami zaczęli zauważać, że warsztat ich 

pracy nie jest na tyle niedoskonały, aby sprostać wymaganiom XXI wieku i potrzebom 

ucznia, czy coś w tej kwestii zaczęło się dziać, czy nauczyciele uczestniczą w doskonaleniach 

zawodowych, szkoleniach. 

Radny Jędrzejczak – uczniowie doceniają bardziej zajęcia pozalekcyjne niż lekcyjne co 

sugeruje że dydaktyczna część jest słabsza. 

Pani Grześkowiak – Pani dyrektor w Mchach została zobowiązana do opracowania programu 

naprawczego przez Kuratorium, który z Burmistrzem zaakceptowaliśmy. Zawsze tłumaczono 
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się czynnikami zewnętrznymi, a teraz patrzeć będą czy dydaktyki nie trzeba zmodyfikować. 

Program został przyjęty i jest realizowany. Po programie naprawczym są Konarzyce i tak się 

złożyło, że wyniki są lepsze w porównaniu do 2010 roku. 

Radny Mostowski – w Konarzycach jest mała liczba uczniów, przez co wyniki mogą kłamać. 

Gimnazjaliści często nie przykładają się do egzaminów, bo gdy chcą iść do szkoły 

zawodowej, to nie muszą mieć dużo punktów. Tak samo w szkole podstawowej, gdy uczeń 

ma do wyboru gimnazja, to stara się dobrze wypaść by móc iść do wybranej szkoły, a u nas 

nie ma wyboru i bez względu na liczbę punktów do gimnazjum pójdzie. 

Radny Lewandowski – przeznaczamy 1% na dokształcane, nauczyciele patrzą pod innym 

kątem, bo ilość ukończonych studiów podyplomowych nie odzwierciedla jego warsztatu 

pracy. Nauczyciele powinni wykorzystać multimedialny przekaz wiedzy. 

Radny Szymański – na podstawie rozmowy z uczniami, uważam, ze program nauczania 

powinien być zmieniony i sprofilowany. Jest też brak prestiżu zawodu nauczyciela i to ma 

wpływ na wyniki jakie uczniowie osiągają. 

Radny Mostowski – dziennik elektroniczny został wprowadzony w gimnazjum w ubiegłym 

roku, uważam, że jest to strata czasu, włączanie go, wpisanie hasła itp. np. na lekcji wf. gdzie 

dochodzi jeszcze  rozbieranie i ubieranie się – lekcję skraca się do 25 minut. 

Radny Lewandowski – uważam, że dziennik elektroniczny jest to najlepsza forma kontaktu 

rodziców ze szkołą. Jest tylko kwestia podejścia do tego nauczyciela. Słyszałem, że                

w gimnazjum jest ponoć dużo zajęć pozalekcyjnych, ale nie ma na nie chętnych uczniów. 

Jeśli chodzi o sprawdzanie obecności, to nie musi to być na początku lekcji, ale w czasie 

lekcji, gdy uczniowie sami wykonują zadanie. Dobrze byłoby aby wszystkie szkoły miały      

e-dziennik. 

Radny Zegar – jedynym miernikiem są egzaminy z których nie jesteśmy zadowoleni a na 

szkoły dajemy oprócz subwencji też środki z budżetu 

Więcej uwag do złożonej informacji nie było. 

 

ad.14.Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń       

majątkowych. 

W/w informacje zostaną złożone na Sesji Rady Miejskiej. 

 

ad.15. Protokół nr  22/2012 z dnia 11 października 2012 roku został przyjęty jednogłośnie 

bez uwag. 
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ad.16.Wolne wnioski i informacje.     

Na posiedzenie Komisji przybył nowy Dyrektor ZUK Pan Marian Kaźmierczak, który 

przedstawił się Radnych jak również przedstawił swój dotychczasowy przebieg pracy 

zawodowej.  

Radny Ryszard Szymański -przy studzienkach telekomunikacyjnych na ul. Kościuszki (przy 

P. Szukowskim) jest zaniżenie i na ul. Dąbrowskiego (przy banku) studzienka jest rozjechana 

– zapadnięta. 

Proszę odpowiedzieć definitywnie tak lub nie, mówi się że przyjechał inwestor a Burmistrz 

go nie przyjął, czy to prawda. 

Burmistrz – był u mnie Pan Gawroński, był zainteresowany terenem na naszej gminie, 

przekazałem gdzie taki teren się znajduje, kiedy będzie przetarg przeprowadzała Agencja. 

Tereny te odpowiadały mu, ale do przetargu nie przystąpił. 

 i że musi przystąpić do przetargu ogłoszonego przez Agencję, ale do przetargu nie przystąpił. 

Radny Szymański – ile jest opóźniona inwestycja związana z budową zatok autobusowych i 

jaka jest kara umowna. Dziwię się Komisji przetargowej, że nie wzięła pod uwagę jakości 

wykonania innych robót przez tego inwestora. 

Burmistrz – termin oddania tej inwestycji był  na dzień 13 października 2012 roku. Od 14 

października jest naliczana kara umowna, która wynosi 500 zł. dziennie. Liczę na to, że przed 

mrozami zdążą zrobić. 

Radny Lewandowski – należy dopilnować aby zostało naprawione wejście do Urzędu 

Miejskiego. 

Radny Marek Mostowski - w szatni na ORLIKU przy najmniejszych opadach deszczu, woda 

leci do środka, przez co w ścianach jest grzyb, jeżeli jest jeszcze gwarancja i powinno to być 

naprawione w ramach gwarancji.  

Radny Przybylski – jeżeli wykonawca się nie wywiązuje, to jest kaucja gwarancyjna,  można 

wziąć innego wykonawcę i z tej kaucji zapłacić. 

Radny Lewandowski – zapoznał członków komisji z pismem Niepublicznej Szkoły i 

Przedszkola w Chrząstowie w sprawie zwiększenia dotacji do kwoty 85% wydatków 

ponoszonych przez Gminę na jedno dziecko w publicznych przedszkolach. Pismo stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.  Zwrócił się też z zapytaniem czy istnieje możliwość aby 

zwiększyć dotację w 2013 roku. 

Pani Matuszczak – nie zależy to od nas, jest to 75% wydatków bieżących a wydatki bieżące w 

przedszkolach publicznych są cięte.  
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Burmistrz – na chwilę obecną 1,7 mln. zł. mamy lukę w budżecie na przyszły rok w stosunku 

do potrzeb. Nie wiem czy będzie możliwość, czy będą wolne środki. Szkołom planujemy 

ściąć 350 tys. zł., chociaż celowe było by wydanie tych środków 

Radny Lewandowski – nie mówię, aby było to 85%, ale może chociaż coś podnieść. 

Radny Mądry – na starcie mamy 25% mniej na przedszkole, ale radzimy sobie dlatego, że 

funkcjonuje też szkoła. Samego przedszkola nie bylibyśmy wstanie prowadzić. 

Radny Zenon Kuderczak - w budżecie na 2013 rok należy ująć remont i ocieplenie szatni 

klubu „Pogoń”. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 12,20. 

 

Protokołowała                                                                           Przewodniczący Komisji 

/-/ Irena  Witko                                                                         /-/ Sławomir Przybylski 


