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O. 0012.5.30.2013 

PROTOKÓŁ  NR  30/2013 

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

25 kwietnia 2013 roku  w godz. 10,00 – 12,00 

 

W Komisji uczestniczyło 10 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony, 

Radny Maciej Lewandowski – usprawiedliwiony, 

Radny Jacek Mądry – usprawiedliwiony, 

Radny Sławomir Przybylski – usprawiedliwiony, 

Radna Elżbieta Stępa – nieusprawiedliwiona. 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Z-ca 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 10 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

Przewodniczący zaproponował, aby do porządku posiedzenia  wprowadzić punkty : 

1.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej   

Specjalne Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Książ Wlkp. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok. 

           Punkty te  wprowadzono po punkcie 5 porządku posiedzenie - jednogłośnie. 

 

Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 

 1.Otwarcie posiedzenia.    
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 2.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie Regulaminu  

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. 

 3.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

 4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy               

Książ Wlkp. 

 5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, sieci      

i granic obwodów publicznych: szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych oraz 

gimnazjów prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

 6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice 

Wałbrzyskiej Specjalne Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości położonych 

na terenie Gminy       Książ Wlkp. 

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

2013 rok. 

 8.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Książ Wielkopolski. 

 9.Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2012. 

10.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok 2012. 

11.Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012.  

12.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

13.Wolne wnioski i informacje. 

     Radni nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia. 

 

ad.2.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  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.  

Radny Paweł Walkowiak zaproponował, aby w zmienić zapis, że dopuszcza się stosowanie 

worków w zabudowie wielorodzinnej do 18 lokali, zamiast do 12 lokali. 

Komisja w wyniku głosowanie jednogłośnie wypowiedziała się za powyższą zmiana. 
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Komisja w obecności 10 radnych jednogłośnie bez uwag zaopiniowała po zmianie projekt 

w/w uchwały. 

 

ad.3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 omówiła Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały stanowi 

załącznik   do niniejszego protokołu.  

Komisja w obecności 10 radnych jednogłośnie, bez uwag zaopiniowała projekt w/w uchwały. 

 

ad.4.Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp. omówiła 

Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrz. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu omówiła Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały stanowi 

załącznik   do niniejszego protokołu.  

Komisja w obecności 10 radnych jednogłośnie  bez uwag zaopiniowała projekt w/w uchwały. 

 

ad.5.Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, sieci i granic 

obwodów publicznych: szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych oraz gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz 

Gminy, informując, że powyższa uchwała musi być wywołana, ponieważ miejscowość 

Feliksowo do tej pory była w obwodzie szkoły podstawowej w Masłowie zaś gimnazjum w 

obwodzie szkolnym Dolska, jednakże z dniem 1 września br. miejscowość ta została 

wyłączona z obwodu szkolnego Gminy Dolsk. W związku z czym miejscowość tą musimy 

przypisać do naszego obwodu szkolnego w Mchach. 

Radna Antonina Jankowiak – gdzie obecnie chodzą do szkoły dzieci z Feliksowa. 

Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy – obecnie chodzą do szkoły w Masłowie. 

Radny Kazimierz Zegar – w Feliksowie jest pewne nieporozumienie, przez to, że skoro 

Gmina Dolsk nie chce naszych dzieci, to dlaczego my bierzemy dzieci z Błażejewa.               

Z Włościejewek 2 dzieci chodzi do szkoły w Konarzycach i autobus po nie jeździ, a może być 

tak że od września będzie jeździł po 1 dziecko. 
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Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy –  W Dolsku uchwała w tej sprawie została 

podjęta 27 marca br. 

Radna Weber-Hałaburda – czym Dolsk umotywował swoją decyzję. 

Pani Walczak Z-ca Burmistrza – motywowane jest tym, że autobus nie może jeździć przez 

most, który jest w złym stanie technicznym, chcieli abyśmy współfinansowali w remoncie 

mostu, ale nie jest on położony na naszej gminie, dlatego nie możemy współfinansować.  

Burmistrz – z mieszkańcami Feliksowa nie mogliśmy wcześniej rozmawiać, ponieważ nie 

było uchwały Rady z Dolska. 

Radny Szymański – jeśli chodzi o Jarosławki i Konarzyce, to w Konarzycach walczą o każde 

dziecko, autobus z ekonomicznego punktu nie powinien jechać po 2 dzieci, jeżeli rodzic chce 

aby jego dziecko chodziło do Konarzyc, to powinien dowozić we własnym zakresie, 

ponieważ jest to poza obwodem. Proponuję, aby w Książu Wlkp. zrobić zespół szkół, 

przemawia za tym wzgląd ekonomiczny oraz możliwość dysponowania pracownikami w 

obrębie całej szkoły. 

Burmistrz – mamy to na względzie i pracujemy nad tym tematem. 

Radny Walkowiak – Burmistrz Dolska policzył i chyba nie opłaca się 6 uczniów dowozić       

z naszej gminy. Feliksowo należy do naszej Gminy i jeżeli Gmina Dolsk jej nie chce do 

obwodu szkolnego to musimy ją przyjąć do naszego obwodu. 

Radny Zegar – do Gminy Dolski chodzi więcej uczniów niż sześciu. 

Pani Grześkowiak – sprawdzę ile uczniów chodzi dokładnie. 

Radny Mostowski – ile kilometrów musiałby nadrabiać autobus by zabrać dzieci z Feliksowa. 

Burmistrz – około 30 kilometrów dziennie. 

Radna Weber-Hałaburda – czy dzieci z Feliksowa będą przez nas dowożone. 

Burmistrz – będą dowożone, autobus będzie robił 4 kilometry dzienne więcej. 

Radna Jankowiak – czy po dwoje dzieci autobus będzie ciągle jeździł do Włościejewek. 

Radny Paweł Walkowiak – dobrze że tylko dwójka dzieci została, bo wiemy dlaczego dzieci 

były dowożone. 

Burmistrz – jeżeli zostanie dwoje czy jedno dziecko to autobus nie będzie jeździł, ale obecnie 

zabiera jeszcze dzieci z Brzóstowni. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 10 radnych przy 9 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” zaopiniowała 

projekt w/w uchwały. 

Przewodniczący zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,45 – 10,55. 
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ad.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Książ Wlkp. omówił  Burmistrz Pan Teofil Marciniak  Projekt uchwały stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Pan Teofil  Marciniak, informując, że Wałbrzyska 

Specjalna strefa Ekonomiczna powstała w 1997 roku i obejmuje cztery województwa, 

opolskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie.  

Co daje udział w tej strefie, przede wszystkim rozpoczęcie działalności gospodarczej na 

terenie WSSE „Invest-Park” daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych. 

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie WSSE mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu 

kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w związku                

z realizacją nowej inwestycji w postaci ulgi w podatku dochodowym. Podmiot ma możliwość 

uzyskać pomoc w wysokości 40% kosztów inwestycji a w przypadku pomocy z tytułu 

tworzenia nowych miejsc pracy, pomoc wynosi do 40% ponoszonych dwuletnich kosztów 

pracy nowo zatrudnionych pracowników. Dodatkowo pomoc publiczna udzielana dla 

średniego przedsiębiorcy w województwie dolnośląskim podwyższana jest   do 50%, a dla 

małego przedsiębiorcy do 60% wielkości poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich 

kosztów pracy pracowników nowo zatrudnionych.  WSSE jest naszym terenem 

zainteresowana. Włączenie gruntów do strefy daje nam  wpływy do budżetu, rozwój 

działalności gospodarczej, nowe miejsca pracy  a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia. 

WSSE dwa razy w roku wnioskuje o powiększenie lub zmniejszenie strefy. Jest szansa, że 

będzie można strefę poszerzyć o gminę Książ Wlkp. Strefa może powstać do budowy fabryk, 

hal – ściśle pod przemysł. 

Rozmawiając z firmą Leier, że powstanie u nas WSSE otrzymałem odpowiedź, że przyczyni 

się to może do wcześniejszego wejścia firmy na nasz teren. 

Komisja w obecności 10 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 

 

ad.7.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na  2013 rok  

omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy, informując że: 

Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 839 994,00 zł  z tego: 

- dział 010 – zwiększono o kwotę 473 077,00 zł jako dotacja celowa, zgodnie z pismem 

Wojewody na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym części podatku 
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akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Po 

stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian, 

- dział 700 – zwiększono o kwotę 107 000,00 zł jako ponadplanowe dochody ze sprzedaży 

majątku gminy- z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego przez osoby 

prawne, 

- dział 853 – wprowadzono środki w wysokości 157 743,00 zł  - podpisanie umowy na rok 

2013 do realizacji w ramach programu Kapitał Ludzki  projektu „ Barwny horyzont” 

realizowanego w Ośrodku pomocy Społecznej w Książu Wlkp. Po stronie wydatków 

dokonano odpowiednich zmian, 

- dział 854 – wprowadzono środki w wysokości 66 534,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów                    

o charakterze socjalnym. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian wraz                

z dodaniem środków własnych gminy w wysokości 7 480,00 zł, 

- dział 900 – zwiększono o kwotę 1 850,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania               

za uszkodzenie słupa oświetleniowego wraz z lampą – oświetlenie przy drodze gminnej. 

Po stronie wydatków dokonano zmian w działach: 

- 010- wypłata części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, 

- 600 – zwiększono środki na uregulowanie zapłaty utrzymania zimowego w miesiącu luty, 

marzec 2013 oraz zabezpieczenie środków na okres X-XII 2013. Przeznaczono również 

środki na oznakowania poziome, pionowe ulic i dróg gminnych oraz utrzymanie czystości               

w łącznej kwocie 93 000,00 zł, 

- 750 – zwiększono środki o kwotę 6 192,00 zł na remont pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego  

oraz zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników, 

- 801 – zwiększono środki własne o kwotę 1 ,00 zł. na realizację projektu „ Szkoła drogą do 

sukcesu” oraz dokonano przeniesienia środków w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. 

dotyczące szkoleń pracowników, 

- 853- zwiększono środki o kwotę 154 250,00 zł na realizację projektu „ Barwny Horyzont”, 

- 854- zwiększono środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – stypendia, 

- 921 – wprowadzono dodatkowo kwotę 3 500,00 zł na prace konserwatorsko- remontowe 

przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Książu Wlkp., 

- 926 -  wprowadzono środki na remont podłogi pomiędzy szatniami -  boisko ORLIK                       

w kwocie 2 170,00 zł. 

Projekt uchwały stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 
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Radny Ryszard Szymański – na czym będzie polegał remont pomnika Powstańców. 

Burmistrz – wyrwane będą krzewy, będzie fugowanie, nowy krzyż i płyta z marmuru. 

Radny Paweł Walkowiak – zwrócił się o przybliżenie tematu remontu podłogi na ORLIKU. 

Burmistrz – swego czasu nie otrzymaliśmy zgody na postawienie budynku murowanego, 

obecnie podłoga pękła i okazało się, że pod gumolitem jest wszystko zgniłe. 

Radny Marek Mostowski – projekt jaki było to był ale wykonawca też nas załatwił, to co 

wykonywał jest do poprawki m.in. ORLIK, Plac Kosynierów, przystanki PKS czy wejście do 

Urzędu. 

Komisja w obecności 10 radnych przy 9 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” 

zaopiniowała projekt w/w uchwały. 

 

ad.8.Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Książ Wielkopolski omówiła 

Pani Róża Jędrzejczak Kierownik OPS .  Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012. 

 

ad.9.Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2012 omówiła Pani 

Róża Jędrzejczak Kierownik OPS . Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do sprawozdania z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego za rok 2012. 

 

ad.10.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok 2012 omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy. Sprawozdanie stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 10 radnych jednogłośnie zaopiniowała  w/w sprawozdanie. 

 

ad.11.Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012 

omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy.  Raport stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 10 radnych jednogłośnie zaopiniowała  w/w raport. 
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ad. 12.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół nr  29/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

ad.13.Wolne wnioski i informacje.        

Radny Paweł Walkowiak – poinformował, że na Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu był 

Pan z Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ był wniosek aby parkowanie samochodów na 

ul. Jana Pawła II było ukośne w „jodełkę”, z dyskusji wyszło, że nie można w ten sposób, 

dlatego trzeba będzie się z tego wniosku wycofać.     

Radna Agnieszka Weber-Hałaburda -  dlaczego, gdy są egzaminy gimnazjalne szkoła  nie 

pracuje. 

Pani Mirela Grześkowiak – szkoła nie pracuje w uzgodnieniu z nami, aby zapewnić spokój 

zdającym. Szkoła w Książu Wlkp. będzie pracować w piątek po Bożym Ciele. 

Radna Agnieszka Weber-Hałaburda – w Mchach przez egzaminy były zawirowania                

z dowozami. 

Pani Mirela Grześkowiak – nic mi o tym nie wiadomo,  wyjaśnię to z Panią Dyrektor. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                           

/-/ Irena  Witko 

                                                                                              Przewodniczący Komisji 

                                                                                              /-/  Paweł  Walkowiak  


