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O. 0012.5.25.2012                                                                            

PROTOKÓŁ  NR  25/2012                         

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

06 grudnia 2012 roku  w godz. 10,00  – 12,25   

 

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

niniejszego protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Jacek Mądry – usprawiedliwiony, 

Radny Sławomir Przybylski - 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 13 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

 

Porządek posiedzenia: 

  1.Otwarcie posiedzenia.    

  2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

  3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie. 

  4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

  5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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  6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

  7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości     

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

  8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Książ Wlkp. 

  9.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

10.Wolne wnioski i informacje. 

     Radni nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia. 

 

ad.2.Projekt uchwały w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Gminę Książ Wlkp. omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy. 

Poinformowała też, że projekt uchwały został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa 

Polskiego. 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. 

 

ad.3.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie 

zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Śremie omówił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł 

Walkowiak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W wyniku dyskusji Radni postanowili projekt w/w uchwały zaopiniować negatywnie. 

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

negatywnie. Radni podjęli też decyzję, że projekt uchwały zaopiniowany negatywnie będzie 

bez uzasadnienia. 

 

ad.4.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
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ustalenia wysokości stawki tej opłaty omówił  Burmistrz Pan Teofil Marciniak. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   

Członkowie Komisji jednogłośnie wypowiedzieli się, że opłata ma być naliczana od osoby. 

Burmistrz – poinformował, że z wyliczeń wychodzi iż stawka za śmieci selektywne powinna 

wynosić 11 zł. od osoby, a za nieselektywne 15 zł. od osoby. 

Pani Kozelan-Marcinkowska – przedstawiła koszty odbioru i transportu odpadów 

komunalnych, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Zegar – teraz płacimy 4,50 zł. od osoby i nie wszyscy płacą, a gdy będzie 11 zł. to 

jeszcze więcej osób nie będzie płacić. 

Po dyskusji Przewodniczący komisji zarządził głosowanie kto jest za proponowanymi przez 

Burmistrza stawkami tj. odpady selektywne  - 11 zł., nieselektywne 15 zł. od osoby. 

    Komisja w/w stawki zaopiniowała w obecności 12 radnych - przy 9 głosach „za”, 2 głosach 

„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Radna Jankowiak – gdyby odbiór na wsiach był raz w miesiącu, to koszt byłby mniejszy. 

Więcej uwag do w/w projektu uchwały nie było. 

 

ad.5.Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komisja w obecności 13 radnych zaopiniowała 

jednogłośnie bez uwag. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad.6.Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Komisja w 

obecności 13 radnych zaopiniowała jednogłośnie bez uwag. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad.7.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, Komisja w obecności 13 radnych zaopiniowała 

jednogłośnie bez uwag. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,10 – 11,25. 



4 

 

ad.8.Projekt uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Książ Wlkp. omówiła Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.        

W wyniku dyskusji Radny Walkowiak zwrócił uwagę, że na wsi wystarczy jak odbiór śmieci 

będzie raz w miesiącu a nie co dwa tygodnie, ponieważ rolnicy nie będą mieć tak dużej ilości 

śmieci. Wywóz śmieci co dwa tygodnie spowoduje zwiększenie kosztów. 

Radna Jankowiak – na wsi np. liście, trawa nie idzie do śmieci bo jest na kompost. 

Radny Mądry – zaproponował aby na terenach wiejskich odbiór śmieci odbywał się raz na 

trzy tygodnie. 

Pani Kozelan-Marcinkowska – na wsiach są też zabudowania wielorodzinne, gdzie muszą być 

odbierane śmieci dwa razy w miesiącu. 

Radny Walkowiak – jeśli chodzi o bloki na wsiach, to może być odbiór dwa razy w miesiącu. 

Radna Weber-Hałaburda – kogo dotyczą nieruchomości niezamieszkałe. 

Pani Walczak – nieruchomości niezamieszkałe, to zakłady pracy i posesje gdzie nikt nie 

mieszka. 

Radny Walkowiak – odeszliśmy też od dzwonów a jak mieszkańcy będą segregować. Pani 

Jankowiak mówiła o kompostach a jak Burmistrz się rozliczy z odpadów biodegradowalnych. 

Pani Walczak – segregacja ma być od źródła, będzie też deklaracja mieszkańców. 

Radny Zegar – czy gmina ma podpisaną umowę dotyczącą padłych zwierząt leżących przy 

drodze. 

Pani Kozelan-Marcinkowska – umowa będzie podpisana od nowego roku a padłe zwierzęta 

przy drodze usuwa zarządca drogi. 

Burmistrz – poinformował, że w większości gmin gdzie sprawdzano nigdzie nie ma, że na wsi 

odbiór śmieci jest tylko raz w miesiącu.  

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, uwagi dotyczyły tylko częstotliwości 

odbioru śmieci na wsiach. 

 

ad.9. Protokół nr  24/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku został przyjęty jednogłośnie bez 

uwag. 

 

ad.10.Wolne wnioski i informacje.     

Radna Jankowiak – ostatnio na komisji była mowa o niepublicznych przedszkolach, chciałam 

poinformować, że do przedszkola w Chrząstowie uczęszcza  28 dzieci z gminy i 15 dzieci 
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spoza gminy. Mowa była też o tym, abym wskazała skąd zabrać środki na zwiększenie dotacji 

dla przedszkola w Chrząstowie. Uważam, że można zabrać z obchodów Dni Książa 5000 zł., 

z rezerwy budżetowej – 10000 zł., ze szkoły w Chwałkowie – 10000 zł., z Urzędu Miejskiego 

– 10000 zł.  Proszę się odnieść do tej propozycji. 

Pani Matuszczak – wydatki bieżące w szkole w Chwałkowie mają wyliczone tylko na to co 

faktycznie jest potrzebne. 

Radna Jankowiak – w szkole Chwałkowo w stosunku do roku ubiegłego jest 100 tys. zł. 

więcej środków.     

Radny Mądry – jeśli chodzi o szkoły, to nic się nie da zdjąć, tak samo z Urzędu, pozostaje 

tylko zdjęcie z rezerwy budżetowej i z obchodów Dni Książa. 

Burmistrz – obchody Dni Książa obcięliśmy o 40%, jeśli chodzi o rezerwę, to nie ma 

przeznaczenia, ponieważ gdy jest problem to trzeba go rozwiązać i wtedy można skorzystać z 

rezerwy. Z administracji też nie zdejmiemy, bo musiałbym zmienić pracownikom warunki 

wynagrodzenia. 

A to, że przedszkola niepubliczne widziały by większe pieniądze, to normalne, ale naszym 

placówkom ograniczyliśmy środki. Przedłożone projekty budżetów przez szkoły trzykrotnie 

cięliśmy. Dyrektorzy nie wiedzą czy wystarczy im środków na wydatki bieżące, dlatego nie 

widzę możliwości na 2013 rok dotowania w większej wysokości przedszkola niepublicznego. 

Dla administracji kolejny rok nie ma podwyżek, ponieważ nie stać nas na to. 

Radny Lewandowski – zwiększając dotację o 10% jaka to jest kwota. 

Radna Jankowiak – dla Chrząstowa jest to 37 tys. zł., ale nie chodzi tutaj o 10%, ale o 

jakąkolwiek podwyżkę, ponieważ np. prąd będzie droższy.. 

Pani Matuszczak – ale dotacja na 2013 rok będzie też wyższa na przedszkole niż w tym roku. 

Pani Grześkowiak – od 2014 roku 6-latki pójdą obowiązkowo do szkoły, wtedy będzie 

powszechny obowiązek przedszkolny dla 4-latków. Minister mówi, że będzie dotacja dla 

przedszkoli od września 2013 roku, aby 6 i 7 godzina kosztowała złotówkę. 

Burmistrz – Stowarzyszenie zakłada, że będzie 60 dzieci i na tyle są środki planowane, przez 

co sztucznie pokazujemy tutaj wyższe wydatki bieżące, bo taką rezerwę musieliśmy stworzyć, 

chociaż może ich nie poniesiemy. Inne placówki zakładają zapotrzebowanie według stanu 

aktualnego, zaś w Chrząstowie jest 43 dzieci a zapotrzebowanie jest na 60 dzieci.  

Prawdopodobnie powstanie też gimnazjum, gdzie subwencja też będzie. 

Pani Matuszczak – gdy w Chrząstowie powstanie gimnazjum, to nam koszty nie spadną, 

ponieważ liczba oddziałów się nie zmniejszy. 



6 

 

Radna Jankowiak – będą oszczędności na dowozach, ponieważ autobus nie będzie jeździł do 

Chrząstowa. 

Burmistrz – ja będę zadowolony, jeżeli  uda się wykonać inwestycję w szkole w Chrząstowie. 

Radny Kaczmarek – z energetyki powinna być informacja o wyłączeniach prądu, aby każda 

wioska gdzie będą wyłączenia była o tym poinformowana. 

Należy poszerzyć drogę do Zawór (w lesie), naprzeciw wjazdu do Jarosławek, ponieważ jest 

zbyt wąska na odcinku lasu. Ponadto na drodze utwardzonej są dziury, które są 

niebezpieczne.  Przy drodze Książ Wlkp. – Śrem w miejscowości Chrząstowo ( przy P. 

Gracy) należy obciąć konary drzew. Przy drodze tej nie są też sprzątnięte obcięte gałęzie – 

leżą w rowie. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 12,25. 

 

 

Protokołowała                                                                           Przewodniczący Rady 

/-/ Irena  Witko                                                                        /-/ Paweł  Walkowiak 

 

 


