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O. 0012.5.31.2013 

PROTOKÓŁ  NR  31/2013 

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

07 czerwca 2013 roku  w godz. 10,00 – 12,00 

 

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

niniejszego protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony, 

Radny Marek Mostowski – usprawiedliwiony. 

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 13 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia.    

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Książ Wlkp. za rok 2012. 

  3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi         

Książa Wlkp. 

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

2013 r. 

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ 

Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanych do rejestru zabytków.  

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk 

sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Książu Wlkp. 

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 
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8.Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ 

Wlkp. 

9.Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

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.  

10.Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie regulaminu Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach. 

   11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

   12.Wolne wnioski i informacje. 

     Radni nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia. 

 

ad.2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ 

Wlkp. za rok 2012 przedstawił Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uwag do w/w projektu uchwały 

nie było. 

    Komisja w obecności 132 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie 

 

ad.3. Projekt  uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Książa Wlkp. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uwag do w/w projektu uchwały 

nie było. 

    Komisja w obecności 13 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie 

 

ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp.  na 2012 rok 

omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy, informując, że: 

Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 34 254,00 zł  z tego: 

- dział 852- zwiększono budżet o kwotę 34 254,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody 

Wielkopolskiego: 

a)  Nr FB-I.3111.138.2013.3 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa, 

b)    Nr FB-I.3111.143.2013.7 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 
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c)     Nr FB-I.3111.171.2013.4 zmniejszający rozdział 85212 – wypłaty zasiłków – o kwotę 

3000,00 zł, a zwiększający rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – o kwotę 3000,00 zł. 

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 

Dodatkowo po stronie wydatków dokonano przeniesień  pomiędzy działami: 

- zmniejszono dział 801- o kwotę 46 350,00 zł przenosząc do działu 926 kwotę 5 550,00 zł z 

przeznaczeniem na remont pomostu na jeziorze w Jarosławkach oraz do działu 700 kwotę            

40 800,00 zł z przeznaczeniem na akty notarialne, podziały geodezyjne gruntów na wykupy 

pod drogi gminne, ogłoszenia w prasie, odpisy ksiąg wieczystych i mapy, 

- zmniejszono dział 600 – o kwotę 65 000,00 zł i przeniesiono kwotę do działu 700 na zakup 

gruntów pod drogi, gruntu i budynku w Chrząstowie przylegające do strażnicy OSP. 

Radna Antonina Jankowiak zwróciła się o wyjaśnienie sprawy wykupu budynku dla OSP 

Chrząstowo i ile kosztował. 

Burmistrz – obecny budynek OSP nie spełnia wymagań, gdyż jednostka jest w ratownictwie 

krajowym. Rozmawiałem z Panem Pszeniczką, który zgodził się sprzedać budynek i grunt. 

Cenę za budynek zbiłem do 6000 złotych a grunt do 30 zł za m
2
, uważam że jest to dla nas 

cena korzystna. Teren kupowany to 400 m
2
,  terenu obecnie brakuje, nie mają gdzie węży 

zwijać, nie ma też zaplecza socjalnego. Cały koszt budynku i gruntu to 18 000 zł. 

Radna Jankowiak –w tej chwili strażaków jest 26 i w tym roku mieli już 18 lub 19 wyjazdów. 

Komisja w obecności 13 radnych w/w projekt zaopiniowała jednogłośnie bez uwag. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad.5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 

znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanych do rejestru zabytków omówił  

Burmistrz Pan Teofil Marciniak, informując  że w roku 2012 roku został złożone wnioski 

przez parafię p.w. N.M.P. Niepokalanie Poczętej we Włościejewkach oraz przez parafię p.w. 

Św. Marcina Biskupa w Mchach. wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski 

spełniały wymogi formalne i podlegały dalszemu sprawdzeniu pod względem zgodności z 

obowiązującymi przepisami prawa. Wniosek  parafii p.w. N.M.P. Niepokalanie Poczętej we 

Włościejewkach dotyczy remontu północnej połaci dachu nad nawą kościoła parafialnego 
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natomiast wniosek parafii p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach dotyczy rewitalizacji 

ogrodzenia . Proponuje się aby każda z parafii otrzymała 15 000 złotych.     

Projekt uchwały stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.  

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

 

ad.6. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych 

„MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Książu Wlkp. omówiła Pani Bogumiła Walczak  Z-ca 

Burmistrza. Projekt uchwały stanowi załącznik   do niniejszego protokołu.  

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

 

ad.7. Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak zapoznał Radnych ze skargą na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z materiałami i wysłuchaniu wyjaśnień 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Róży Jędrzejczak jednogłośnie uznała, że 

skarga jest bezzasadna. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Książu Wlkp. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,55 – 11,05.  

 

ad.8. Projekt obwieszczenia Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

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

obwieszczenia stanowi załącznik   do niniejszego protokołu.  

Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w obwieszczenia. 

 

ad.9. Projekt obwieszczenia Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 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 omówiła Pani 

Bogumiła Walczak  Z-ca Burmistrza. Projekt obwieszczenia stanowi załącznik   do 

niniejszego protokołu.  
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Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w obwieszczenia. 

 

 ad.10. Projekt obwieszczenia Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu Kompleksu Wypoczynkowego w 

Jarosławkach omówiła Pani Bogumiła Walczak  Z-ca Burmistrza. Projekt obwieszczenia 

stanowi załącznik   do niniejszego protokołu.  

Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w obwieszczenia. 

 

ad. 11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół nr  30/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

ad.12.Wolne wnioski i informacje.       

Burmistrz – poinformował, że  odbył się przetarg na odbiór odpadów komunalnych. 

Wpłynęły trzy oferty a wygrała oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie 

gdyż była najtańsza. Oprócz PGK  oferty złożyły: Konsorcjum ZGO Jarocin i ZGO Nowa 

Jarocin na kwotę ponad 700 tys. zł. i Konsorcjum EKO-ELTRANS Jarocin i REMONDIS 

Poznań na kwotę około 810 tys. zł., zaś PGK Śrem na kwotę około 400 tys. zł.   

Radny Zenon Kuderczak – czy PGK zabezpieczy nas w worki na śmieci. 

Burmistrz – zabezpieczą w worki do selektywnej zbiórki. 

Pani Walczak Z-ca Burmistrza poinformowała, że złożono 1785 deklaracji, obecnie 

prowadzimy ok. 50 postanowień do osób które nie złożyły deklaracji.   

Radny Sławomir Przybylski – ZGO Jarocin wystąpiło o grunt na zbieranie odpadów, czy go 

wykupują. 

Burmistrz – ZGO będzie budowało gratowisko a my tylko dofinansujemy. Gratowisko będzie 

nasze, ale ZGO będzie pilotować budowę i ubiegać się o środki zewnętrzne.    

Radny Ryszard Szymański – na skrzyżowaniu ul. 23 Stycznia i Krasickiego są rozjechane 

płytki. Na ul. Dąbrowskiego zapadły się płytki, a to przez to, że woda z rynny leciała, należy 

spływ wody wyprowadzić za chodnik.  Mieszkańcy są oburzeni, że pali się śmieci na 

cmentarzu, czy można to robić. 

Burmistrz – palenie śmieci nie powinno mieć miejsca. 

Radna Stępa -  czy sołtysi otrzymają ulotki jak segregować śmieci. 

Burmistrz – ulotki otrzymają wszyscy mieszkańcy. 
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Radna Elżbieta Stępa -  należy na przystanku PKS w Zaworach i Kiełczynku  dołożyć 

brakujące cegły. Czy będą  malowane przystanki PKS. 

Radny Kazimierz Zegar – czy odbył się przetarg na równanie dróg i roboty z funduszu 

sołeckiego.  Kilkakrotnie zwracałem się o wykoszenie poboczy a nic się nie robi. Zgłaszałem 

też naprawę drogi Konarskie – Jarosławki i też nic nie zrobiono.  Na drodze polnej Jarosławki 

– Międzybórz  zarwał się mostek, należy wyjaśnić kogo jest ta droga, aby go naprawić. 

Radna Antonina Jankowiak -  nie naprawiono też drogi Chrząstowo – Wieszczyczyn. 

Radna Weber-Hałaburda -  powiat gdy naprawia dziury to pozostawiają wgłębienia - to co 

zrobili do tej pory to zrobili źle. 

Radny Zenon Kuderczak -  w fontannie woda leci ale  nie jest kolorowa, dlaczego, nie świeci 

też lampa oświetlająca pomnik na Placu Kosynierów. 

Radny Błażej Jędrzejczak – należy zająć się wszystkimi przystankami PKS i odmalować je. 

Burmistrz – malowanie przystanków można zaplanować w budżecie gminy na 2014 r. 

Radny Ryszard Szymański – kiedy będą oddane przystanki PKS w Książu Wlkp.   

Burmistrz – odbiór przystanków będzie w przyszłym tygodniu, we wtorek. Poinformował też, 

że przetarg na drogi jest ogłoszony i będzie rozstrzygnięty, drogi będą równane jak również 

będą robione w ramach funduszu sołeckiego. W sprawie dróg powiatowych dzwonimy jak 

również ślemy monity. 

Jeśli chodzi o fontannę to czekamy za wyceną, ponieważ mamy 30 000 złotych                        

z ubezpieczenia, z którego chcemy skorzystać. 

Radny Błażej Jędrzejczak – czy parkiet w Chwałkowie też był ubezpieczony. 

Burmistrz – sprawdzę, ponieważ nie wiem. 

Radna Bogumiła Skiera – mostek w Kołacinie na kanale Książ Wlkp. jest zarwany – 

zgłaszałam to już P. Rabczewskiemu. Należy zająć się funduszem do sołtysów na  utrzymanie 

świetlic. 

Burmistrz – w innych gminach z funduszu sołeckiego wioski zabezpieczają środki na 

utrzymanie świetlic, moja prośba będzie, aby i u nas zabezpieczyć pewną kwotę na 

utrzymanie świetlic. 

Radny Paweł Walkowiak – sprawę tą należy wyjaśnić z sołtysami. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała :                                                                           Przewodniczący Komisji 
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/-/ Irena  Witko                                                                           /-/  Paweł  Walkowiak  


