O. 0012.5.26.2012
PROTOKÓŁ NR 26/2012
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
28 grudnia 2012 roku w godz. 14,00 – 15,20
W Komisji uczestniczyło 9 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni:
Radny Leszek Kaczmarek,
Radny Maciej Lewandowski,
Radna Bogumiła Skiera.
Nieobecni nieusprawiedliwieni:
Radny Sławomir Przybylski,
Radna Elżbieta Stępa,
Radny Kazimierz Zegar.
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
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 9 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na
2012 r.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
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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.
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 określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na
terenie Gminy Książ Wlkp. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
11.Wolne wnioski i informacje.
Radni nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia.
ad.2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 r. omówiła
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 9 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
ad.3.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2012 omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. Projekt
uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 9 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
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ad.4.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak.
Burmistrz zapoznał Radnych z wyliczeniami stawki podatku śmieciowego, które to
wyliczenia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Z wyliczeń wynika, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny powinna
wynosić 8 złotych miesięcznie od mieszkańca, zaś nieselektywne – 15 złotych od mieszkańca.
W dyskusji Radna Jankowiak zwróciła uwagę, że dość duża kwota jest na administracje,
zapytując się co wchodzi w ten zakres. Jak również zwróciła uwagę że duża kwota jest dla
przewoźnika śmieci.
Burmistrz – wyjaśnił, że zatrudnionych będzie dwóch pracowników, czyli są to
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów biurowych, wysyłka
listów itp.
Radny Mądry zwrócił się z zapytaniem czy Gmina może dopłacać do tej opłaty, ponieważ dla
miasta stawka 8 złotych nie jest duża, ale dla wsi jest to duży wzrost do tego co płacą obecnie.
Burmistrz – nie powinno być dopłaty, stawka powinna być tak wyliczona aby była
wystarczająca.
Komisja projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie w obecności 9 radnych przy 8
głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 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 9 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 9 radnych zaopiniowała jednogłośnie
bez uwag. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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ad.8.Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Książ
Wlkp. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
omówiła Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 9 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, bez uwag.
ad.9.Projekt uchwały w sprawie

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych omówiła Pani Bogumiła
Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 9 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, bez uwag.
ad.10. Protokół nr 25/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku został przyjęty jednogłośnie bez
uwag.

ad.11.Wolne wnioski i informacje.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 15,20.

Protokołowała

Irena Witko

Przewodniczący Rady
Paweł Walkowiak
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