O. 0012.5.24.2012
PROTOKÓŁ NR 24/2012
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
26 listopada 2012 roku w godz. 10,00 – 1
W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecni:
Radny Jacek Mądry – usprawiedliwiony,
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.
Do porządku posiedzenia wprowadzono punkty :
1.Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013-2021.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na
2012 r.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania
psów na 2013 rok.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
Następnie Przewodniczący Rady

zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić

materiały na sesję, na co członkowie komisji wyrazili zgodę.
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Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na
2012 r.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania
psów na 2013 rok.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
7.Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013-2021.
8.Omówienie projektu budżetu gminy na 2013 rok.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
10.Wolne wnioski i informacje.
Radni nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia.
ad.2.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.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
ad.3. 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 Mostowski – czy na szkolnictwo specjalne Śrem przekazuje środki.
Pani Matuszczak – dla dzieci niepełnosprawnych otrzymujemy środki w subwencji
oświatowej.
Więcej uwag i zapytań do w/w projektu uchwały nie było.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
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ad.4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

na 2013

rok omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. Poinformowała też, że na sesji będzie zmiana do uchwały
od środków transportowych i podatku od nieruchomości, ponieważ musi być uchylony
paragraf mówiący o tym że traci moc uchwała z ubiegłego roku. Zapisu tego się nie stosuje,
ponieważ uchwały te są uchwalane na rok.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
ad.5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii omówiła
Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Radny Kaczmarek zwrócił się z zapytaniem czy wystarcza środków na leczenie.
Pani Grześkowiak poinformowała, że my nie leczymy, prowadzimy tylko profilaktykę m.in.
są pogadanki w pierwszej i trzeciej klasie gimnazjum.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody omówiła Pani Bogumiła
Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Zegar – czy pomniki te powstają na wniosek Urzędu.
Pani Walczak odpowiadając poinformowała, że na wniosek mieszkańców.
Radny Zegar – pomniki przyrody są słabo nadzorowane, w drzewa przybija się gwoźdźmi
reklamy. We Włościejewkach trzy dęby się przewróciły a w ewidencji na pewno figurują.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,20 – 11,30.
ad.7. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Książ Wlkp. na lata 2013-2021 omówiła Pani
Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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W dyskusji Radny Paweł Walkowiak stwierdził, że oświetlenie uliczne powinno być
wyłączane od 24,00 do 4,00, a byłyby duże oszczędności. W mieście mogłyby się świecić co
druga lampy.
Radny Ryszard Szymański - wiele lamp oświetleniowych świeci w martwym miejscu np.
przy ul. Zakrzewskiej niepotrzebnie świecą się dwie lampy na byłym targowisku, inna z lamp
oświetla pole P. Matury, przy drodze Mchy – Kołacin lampy oświetlają pole,
Uwag do w/w projektu uchwały nie było.
ad.8. Projekt budżetu gminy na 2013 rok omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik
Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
Radna Weber-Hałaburda – na budowę chodnika w Łężku jest 116 tys. zł. a było mówione że
jest to koszt 36 tys. zł. Są inne miejscowości częściej uczęszczane gdzie chodnik byłby
bardziej potrzebny.
Burmistrz – 116 tys. zł. jest to wartość kosztorysowa trzech etapów. Poinformował też, że
trudno było spiąć budżet, na Dni Książa zmniejszono budżet o 40%, nie będzie też spotkania
noworocznego, któryś rok z rzędu nie planujemy podwyżek dla pracowników Urzędu.
Radna Jankowiak – dotacja na przedszkole w Chrząstowie jest w wysokości 75% wnioskuję,
aby było 85%, z tego co wiem Prezes Stowarzyszenia składał też taki wniosek. Chciałabym
aby Państwo Radni ustosunkowali się do tego wniosku.
Radna Elżbieta Stępa - rodzice wnioskują, aby w Przychodni lekarza rodzinnego przyjmował
lekarz pediatra.
Burmistrz – mogę rozmawiać z kierownikiem i zapytać się jakie są szanse aby był
zatrudniony pediatra.
Radny Mostowski – 5000 zł. jest na odnowienie pomnika na Mogiłach.
Burmistrz – jest błąd chodzi o Pomnik Powstańców Wlkp. na cmentarzu, pomnik na
Mogiłach jest już odnowiony.
Radny Przybylski – powinien być też odnowiony płot na Mogiłach, mamy osoby które
odpracowują wyroki, można by zakupić farbę by pomalowali.
Burmistrz – też na to zwróciłem uwagę, ale nie udało się w tym roku tego zrobić, będzie to
zrobione w przyszłym roku. Jeśli chodzi o zwiększenie dotacji do Chrząstowa, to na chwilę
obecną nie stać nas na podniesienie dotacji dla Chrząstowa do 85%. W naszym budżecie też
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musiały być cięcia. O Chrząstowie nie zapominamy, będziemy robić elewację i wymieniać
okna.
Pani Matuszczak – jeżeli chcemy coś zmienić w projekcie budżetu, to musimy zaproponować
skąd zdjąć.
Radny Maciej Lewandowski - czy Poczta Polska płaci za zajmowanie terenu pod skrzynki
pocztowe. Jak daleko jest projekt na wymianę okien w Chrząstowie.
Burmistrz – jest na etapie uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, nie wiemy jeszcze czy
zgodzi się na okna plastikowe czy będą musiały być drewniane.
Radna Jankowiak – chciałam wrócić do mego wniosku o zwiększenie dofinansowania szkoły
w Chrząstowie, prosiłabym o przegłosowanie i odniesienie się Radnych do tego.
Radny Walkowiak – wniosek będzie głosowany gdy będzie pełny, ale trzeba wskazać z czego
zdejmujemy. Na posiedzenia komisji należy wyliczyć jak by się przedstawiało kwotowo,
gdyby dofinansowanie do Chrząstowa wynosiło 85%.
Radny Lewandowski – czy Urząd przymierzał się do przekształcenia szkoły w Konarzycach.
Burmistrz – nie będę nikogo zmuszał aby organizował stowarzyszenie.
Radny Lewandowski – Pan Szozda proponował, że może prowadzić.
Radny Zegar – w swej wypowiedzi zwrócił uwagę, że mało środków jest na inwestycje. Ma
być budowana droga w Radoszkowie łącząca się drogą gminy Nowe Miasto, jeżeli Nowe
Miasto chce budować to niech robią, nie wiem czy dużo osób z naszej gminy będzie z niej
korzystać a nie ma jeszcze zrobionych dróg w Świączyniu, Jarosławkach, Radoszkowie,
każda wieś powinna mieć chociaż jeden utwardzony dojazd do gminy.
Nie

powinno

się

dokładać

nowych

punktów

świetlnych

a

robić

oświetlenie

w miejscowościach, które oświetlenia jeszcze nie mają jak: Zawory i Feliksowo.
Radny Maciej Lewandowski - w Konarzycach przy ul. Długiej należy zamontować 5 lamp,
ponieważ wieczorem pogotowie ratunkowe ma problemy z trafieniem. Też uważam, że
oświetlenie uliczne powinno być wyłączane o 24,00.
Radny Walkowiak – w Świączyniu drogi gminnej mamy tylko mały odcinek, pozostałe drogi
należą do Powiatu.
Burmistrz – jeśli chodzi o oświetlenie w Zaworach to mamy koncepcję i chcemy zrobić
oświetlenie w ramach uzupełnień. Jeśli chodzi o drogę w Radoszkowie, to jest to jedyna
szansa uzyskania dotacji ze schetynówki. Całą inwestycję poprowadzi Gmina Nowe Miasto.
Radny Zegar – jeżeli Nowe Miasto będzie robić to możemy dołożyć.
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Radna Agnieszka Weber-Hałaburda – droga ta jest też potrzebna, dlatego inwestycja ta
powinna pozostać, ale należy pamiętać, że mamy jeszcze inne drogi.
ad.9. Protokół nr 23/2012 z dnia 08 listopada 2012 roku został przyjęty jednogłośnie bez
uwag.

ad.10.Wolne wnioski i informacje.
Radna Agnieszka Weber-Hałaburda - rodzice zwrócili się do mnie z wnioskiem, że
nauczyciel nie powinien pracować w sklepiku szkolnym, ponieważ przez to skraca lekcje. Na
jakich zasadach jest wydzierżawiany sklepik i jak wysoki jest czynsz.
Burmistrz – wniosek ten przekażemy dyrektorowi.
Radny Ryszard Szymański - skręcając z ul. Strzeleckiej w ul. Wichury w jezdni jest dziura.
Jak przestawia się sprawa budowy zatok autobusowych, prawdopodobnie są za płytko
zrobione. Przy przetargach jako obserwator powinien uczestniczyć ktoś z radnych, powinien
też być obecny Radca Prawny.
Radna Elżbieta Stępa - przed mrozem należy załatać dziury na drodze w Kiełczynku ( przy
Pani Sołtys).
Radny Paweł Walkowiak - na drodze do Gogolewa są też dziury do załatania.
Radna Antonina Jankowiak - na skrzyżowaniu drogi Chrząstowo – Wieszczyczyn dziura
coraz bardziej się powiększa.
Radna Bogumiła Skiera - czy na wycinkę drzew czereśniowych przy drodze gminnej Mchy –
Kołacin ktoś otrzymał zgodę, ponieważ są wycinane.
Burmistrz – jeżeli drzewa znajdują się przy drodze gminnej to powinna być nasza zgoda.
Jeśli chodzi o zatoki to nie są za płytko zrobione, nic nie będą poprawiać.
Radna Antonina Jankowiak – fontanna na rynku się łuszczy.
Burmistrz – fontanna się nie łuszczy, jest to nalot kamienia, który jest w wodzie.
Radny Zenon Kuderczak – jak daleko jest sprawa lamp przy fontannie czy są już wymienione.
Burmistrz – lampy będą zrobione, obecnie szukamy wykonawcy i będzie to zrobione
w ramach gwarancji.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 12,20.
Protokołowała
/-/ Irena Witko

Przewodniczący Rady
/-/ Paweł Walkowiak
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