O. 0012.5.27.2013
PROTOKÓŁ NR 27/2013
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
14 lutego 2013 roku w godz. 10,00 – 12,15
W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni:
Radny Sławomir Przybylski.
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak
- Przedstawiciel prasy - Tygodnik Śremski.
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.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na
2013 rok.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Książ Wlkp.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za
korzystanie z tych przystanków.
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6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp.
w 2013 r.
7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp.
8.Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2012 roku.
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 zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na

2013 rok

omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radny Zegar zwrócił się o przybliżenie tematu dokumentacji na drogi gminne.
Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o przejęcie gruntów pod drogi w miejscowości Włościejewki,
która to droga biegnie po terenie leśnym i chcemy to skomunalizować na rzecz gminy ale
musi być geodezyjnie wytyczona działka. Druga droga jest między leśniczówką Zawory
a Łężkiem, która też należy do lasów.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
ad.3. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014, Komisja
w obecności 14 radnych zaopiniowała jednogłośnie bez uwag. Projekt uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
ad.4.Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Książ Wlkp. omówiła Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. Poinformowała
też, że opinia sanepidu jest pozytywna. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Radny Zegar zwrócił się z zapytaniem, kto będzie wydawał worki, oraz poinformował, że już
niektóre firmy oferują mieszkańcom kubły.
Pani Walczak – jest projekt zmiany ustawy, który mówi, że worki będzie mogła zakupić
gmina, obecny przepis mówi, że worki kupuje właściciel.
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Radny Lewandowski – w blokach znajdujących się na wsiach wywóz raz w miesiącu, jest za
mało. Czy będzie mógł być częstszy wywóz śmieci ze wspólnot. W jaki sposób będzie
przebiegała segregacja śmieci w blokach. Czy gradowisko na pewno będziemy musieli
budować, ponieważ mówi się, że zadanie to będą wykonywać powiaty.
Pani Walczak – w tym zakresie zmiany ustawy nie ma, odnośnie gradowiska nic nie wiem na
ten temat.
Burmistrz – ustawa mówi, że obowiązek stworzenia gratowiska spoczywa na gminie. Jeśli
chodzi o segregację śmieci w blokach, to deklarację składa administrator, a dane zbiera od
mieszkańców.
Radny Lewandowski – gdy będą przeładowane kubły, czy będą odebrane.
Burmistrz – mamy zapisany odbiór co najmniej raz w miesiącu, dlatego ogłaszając przetarg
musimy odpowiednio to ująć.
Radny Walkowiak – blokowiska są we wsiach Mchy, Kołacin, Chwałkowo Kośc., może
będzie możliwość dogadania się z firmą wywożącą by zabrali dodatkowe worki.
Częstotliwości wywozu nie możemy zwiększyć, ponieważ wtedy stawka będzie nie 8 zł od
osoby a 12 zł.
Pani Walczak poinformowała, że obecnie do mieszkańców są roznoszone deklaracje i ulotki
a regulamin będzie dostarczony później.
Radny Mostowski – w gminie są mieszkańcy, co nie używają wody z sieci wodociągowej, ale
płacą abonament, który powinien być naliczany co pół roku.
Radny Zegar – w sprawie deklaracji, które mieszkańcy mają składać, jest wiele pytań
i niejasności zwłaszcza dotyczące osób zameldowanych a nie zamieszkałych lub odwrotnie.
Pani Walczak – w deklaracji wykazuje się osoby faktycznie zamieszkałe, jeśli nie jest to
zgodne z meldunkami, to pisze się oświadczenie wyjaśniające.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Burmistrz poinformował, że Zakład Gospodarki Odpadami Witaszyczki otrzymał 87 mln. zł
z Ministerstwa, czyli będzie robiona duża inwestycja.
ad.5.Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych
przystanków omówiła Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Mądry – czy wprowadzenie tej opłaty to obowiązek, czy możliwość.
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Pani Walczak – obowiązku nie ma, ale przystanki musimy sprzątać i naprawiać.
Pani Matuszczak poinformowała, że przykładowo firma Marco Polo za cały rok zapłaciła 909
złotych.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,55 – 11,10.
ad.6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2013 r. omówiła
Pani Bogumiła Walczak

Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.
Radny Jędrzejczak – czy jest uregulowana sprawa jeśli chodzi o zwierzęta leśne, np. gdy
zwierze jest ranne lub padłe.
Pani Walczak – sprawę taką zgłasza się do Gminy, która ustala kogo obciążyć. Na odbiór
padliny mamy podpisana umowę i będzie odbierana.
Radna Stępa na czym polega umieszczanie zwierząt w gospodarstwie w Kołacinie.
Pani Walczak – gdy będą takie zwierzęta to zgłasza się to do Gminy i Gmina decyduje
o umieszczeniu zwierząt w tym gospodarstwie. Za gotowość przyjęcia zwierząt nie płacimy.
Gdy będziemy mieli taki przypadek to wtedy będziemy liczyć koszty.
Radna Jankowiak – 46 tys. złotych na schronisko w Gaju, to jest duża kwota, ile psów mamy
w schronisku.
Pani Walczak – na schronisko jest 35 tys. złotych a pozostałe środki SA na karmę i opiekę i
opiekę weterynaryjną.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
ad.7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp. omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. Sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

ad.8.Sprawozdanie

stałych Komisji Rady z działalności w 2012 roku przedstawili

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. Sprawozdania stanowią załącznik
do niniejszego protokołu.
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ad.9. Protokół nr 26/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku został przyjęty jednogłośnie bez
uwag.

ad.10.Wolne wnioski i informacje.
Radny Walkowiak – zapoznał Radnych z pismem Pana Kotaraka dotyczącym udostępnienia
danych potrzebnych do tworzenia portalu gmin w którym będą przedstawione sylwetki
radnych.
Radni postanowili, aby danych nie wysyłać gdyż nie są zainteresowani, aby były
przedstawiane ich sylwetki.
Następnie Pan Walkowiak przedstawił wniosek, który Rada otrzymała do wiadomości a który
dotyczy zmiany prawomocnej decyzji Burmistrza. Wnioskodawcy zwracają się o umorzenie
zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2008 rok.
Burmistrz wyjaśnił, że swego czasu nie wyraził zgody na umorzenie podatku, ponieważ nie
było

podstaw.

Zainteresowani

sprawę

skierowali

do

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego, jednak Kolegium podtrzymało decyzję Burmistrza. Do zapłaty jest 40 tys.
złotych.
Radny Jędrzejczak – zwrócił się o przybliżenie tematu wytyczenia drogi w Radoszkowie
przez Książ-Rol.
Burmistrz – dotyczy to gruntu położonego przed firmą P. Walczaka. Książ-Rol zaorał swego
czasu drogę, wnieśliśmy do Sądu o przywrócenie tej drogi, ponieważ taka jest procedura
i przerywa to tok, gdyby Książ -Rol starał się o zasiedzenie.
Radny Zegar – rozmawiałem w Agencji i wynika, że o przywrócenie nie powinniśmy być
stroną. Należało wykazać, że sprzedajecie grunt a nie macie dojazdu.
Burmistrz – my jesteśmy stroną, ponieważ jest to nasza własność.
Radny Mostowski zaproponował, aby komisje wspólne gdy nie ma dużo materiałów
odbywały się przed sesją np. o godz. 13,30.
Radny Walkowiak – gdyby komisje były przed sesją to mogłoby być posądzenie, że za mało
czasu jest aby szczegółowo omówić niektóre sprawy.
Radny Mostowski – rozumiem wyjaśnienie.
Radna Weber-Hałaburda – przed Centrum Kultury ciągle mrugają lampy oświetleniowe.
Burmistrz – lampy te były już naprawione, ale jak spadł śnieg na nowo zaczęły mrugać.
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Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 12,15.

Protokołowała

Irena Witko

Przewodniczący Rady
Paweł Walkowiak
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