O. 0012.5.34.2013
PROTOKÓŁ NR 34/2013
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
24 października 2013 roku w godz. 10,00 – 13,35.
W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecni:
Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony,
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak,
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach Pani Barbara Kapturek,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzycach Pani Małgorzata Krzeszewska,
- p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kośc. Pani Mirosława Wawrzyńczak,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp. Pan Piotr Radwański,
- Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp. Pan Wojciech Świdurski,
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.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. z udziałem dyrektorów szkół.
3.Zaopiniowanie projektu

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2013 rok.
1

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny
Radoszkowo oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzewice.
10.Zaopiniowanie

projektu

uchwały w

sprawie

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Książ
Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.
12.Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych.
13.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
14.Wolne wnioski i informacje
Radni nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia.
ad.2. Z udziałem Dyrektorów Szkół omówiono informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
którą przedstawiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy. Informacja stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
Radny Paweł Walkowiak zwrócił się z zapytaniem
Więcej uwag do złożonej informacji nie było.
Przewodniczący zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,30 – 11,45.
Salę posiedzeń opuściła Radna Weber-Hałaburda, odtąd Komisja pracowała w 13 osobowym
składzie.
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ad.3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021 omówiła Pani Barbara Matuszczak
Skarbnik Gminy.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było
Komisja w obecności 13 radnych przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”
zaopiniowała projekt w/w uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp.

na 2013 rok

omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. Poinformowała również, że na Sesję
projekt uchwały zmieni się ponieważ w dniu dzisiejszym przyszło pismo o zwiększeniu
środków do OPS w wysokości 4.797 zł.
Radny Szymański zwrócił się z zapytaniem, czy został już rozstrzygnięty przetarg na ul.
Polną.
Burmistrz poinformował, że przetarg został rozstrzygnięty i umowa została podpisana
z Zakładem Drogowo-Transportowym Sławomir Begier z Nekli
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 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak. Poinformował
też, że wszystkie podatki zostały podwyższone o stopień inflacji tj. o 2,4% w stosunku do
stawek które uchwalone były na 2013 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było
Komisja w obecności 13 radnych przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”
projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie.
ad.6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Komisja w obecności 13 radnych przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” projekt w/w
uchwały zaopiniowała pozytywnie bez uwag. Projekt uchwały stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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Salę posiedzeń usprawiedliwiając się opuścił Radny Zenon Kuderczak, odtąd Komisja
pracowała w 12 osobowym składzie.
ad.7.Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych Komisja w obecności
12 radnych przy 11 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” projekt w/w uchwały zaopiniowała
pozytywnie bez uwag. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
ad.8. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów omówił Burmistrz. Projekt
uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Przybylski zwrócił się z zapytaniem jak odbywa się rejestracja psów w mieście Książ
Wlkp.
Burmistrz poinformował, że na podstawie wykazu szczepień z weterynarii.
Radny Przybylski – wnioskuję, aby sołtysi nie spisywali psów.
Powyższy wniosek poparł też Radny Jędrzejczak.
Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Na posiedzenie Komisji przybyli Urbaniści Pani Lutomiła Niełacna i Pan Jerzy Zalewski.
Na salę posiedzeń wróciła Radna Agnieszka Weber-Hałaburda, odtąd komisja pracowała w
13 osobowym składzie.
ad.9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo oraz terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzewice omówił Urbanista Pan Jerzy Zalewski.
Poinformował też, że w tej wersji uchwalony plan wywołuje strefę rewizji poprzedniego
planu w zakresie układu komunikacyjnego, który był uchwalony uchwałą nr XXII/132/2008
z dnia 09 czerwca 2008 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
ad.10.Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było
Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
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ad.11.Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014 omówiła Pani Mirela
Grześkowiak Sekretarz Gminy.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było
Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
ad.12.Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych.
W/w informacje zostaną złożone na Sesji Rady Miejskiej.
ad. 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół nr 33/2013 z dnia 23 września 2013 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

ad.14.Wolne wnioski i informacje.
Radny Ryszard Szymański – zaproponował, aby szkoła w Konarzycach była szkołą filialną
szkoły w Książu Wlkp. a wtedy będą pewne oszczędności, chociaż nie znam przepisów i nie
wiem czy jest to realne.
Na placu zabaw przy ul. 23 Stycznia urwany jest łańcuch od huśtawki.
Wracając do numerów na ul. 23 Stycznia, to nie chodziło mi o numery na posesji a o tabliczki
informujące jakie są numery posesji w danej uliczce. Jeżeli chodzi o zacieki w Centrum
Kultury, to zrozumiałem, że nie przecieka dach a uszkodzona jest papa na wieży, moją
intencją było, aby uszanować i zaoszczędzić pieniądze, chociaż sufit trzeba będzie
przemalować, bo są plamy.
Burmistrz – zacieka taras, który nie był objęty naprawą przy realizacji tego zadania.
Radny Maciej Lewandowski – w Centrum Kultury cieknie też w kuchni, gdy był stary dach
to nie ciekło a teraz po remoncie cieknie.
Radny Szymański – chodnik przy poczcie w dalszym ciągu jest zapadnięty.
Wieczorem 18 października leciała brudna woda z piaskiem.
Na ul. Krybusa może należy wprowadzić parkowanie raz po lewej stronie a raz po prawej,
ponieważ gdy samochody parkują po obu stronach ulicy to nie można przejechać.
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Na budowę przy ośrodku zdrowia przywieziono żwir i samochód prawdopodobnie uszkodził
chodnik i studzienkę telekomunikacyjną.
Na ul. Wiosny Ludów na wjazdach są kamienie, ponieważ cement został wypłukany.
Jeżeli droga jest powiatowa to do kogo należy kanalizacja burzowa czy do gminy.
Burmistrz udzielając odpowiedzi poinformował, że ul. Zakrzewska została wyczyszczona
a prawnie kanalizacja burzowa należy do gminy.
Radna Elżbieta Stępa – przy remoncie świetlicy jest odkopany fundament, należy położyć
folię, aby styropian się nie rozpadł.
Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza poinformowała, że została uchylona uchwała
w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ponieważ nie można
różnicować opłat ze względu na wiek.
Radny Sławomir Przybylski – zgłaszałem swego czasu sprawę P. Walczaka z miejscowości
Ługi, gdzie zajęto jego grunt pod mostek, do dnia dzisiejszego Pan Walczak nie ma
załatwionej tej sprawy a ja nie uzyskałem odpowiedzi.
We Włościejewkach aby nie było podtapiania budynku tzw. czworaku położono krawężnik,
ale nie usunięto piasku z jezdni, który został naniesiony przez wodę. Zgłaszane było też
wycięcie krzewów przy drodze Mchy – Ługi, krzewy nie są wycięte i utrudniają mijanie,
ponieważ krzewy obcierają przy mijaniu samochód. To samo dotyczy drogi Włościejewice –
Błażejewo. W Mchach na skrzyżowaniu do Włościejewic po opadach jest zastoina wody,
przez co są trudności z przejazdem. We Włościejewicach na skrzyżowaniu w kierunku szkoły
samochody ciężarowe jadące ze żwirem nie zachowują się do znaku tj. nie zatrzymują się,
chociaż nie mają pierwszeństwa przejazdu, gdyż pierwszeństwo mają jadący od szkoły.
Zarząd Dróg powinien się tym zająć, aby było skuteczne przestrzeganie znaku. Przy wjeździe
na ul. Krybusa zasypano dziurę, ale chodnika obok nie naprawiono. Dziura jest też przy
ośrodku zdrowia. Enea ma konserwację lamp ulicznych za którą płacimy a lampy migają,
powinni w ramach konserwacji wymienić żarówki.
Radny Jacek Mądry – sprawę krzewów przy drodze Mchy – Ługi zgłaszałem i była
odpowiedź z Powiatowego Zarządu Dróg, że będą realizować w IV kwartale br.
Radna Bogumiła Skiera - Powiatowy Zarząd Dróg powinien naprawić dziury w drodze przy
przystanku PKS w Kołacinie i przy posesji nr 51. Zwróciła się też z zapytaniem czy jest
możliwość, aby maszyny które koszą w wodzie na kanale Książ wykosiły staw w Kołacinie.
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Radny Kazimierz Zegar – P. Sołtys Jarosławek otrzymała pismo w sprawie zaopiniowania
planu przestrzennego Jarosławek czy wiadomo o co chodzi, ponieważ mówi się, że chodzi
o rekultywację żwirowni w Obredzie, a nie wiem czy to prawda.
Burmistrz – chodzi prawdopodobnie o plan który swego czasu wywołaliśmy w sprawie
Jarosławek a dotyczył obejścia drogowego, dokładnie dowie się Pan u P. Szymańskiego.
Radny Paweł Walkowiak – Powiatowy Zarząd Dróg powinien zrobić przegląd dróg
powiatowych i ponaprawiać dziury jeszcze przed zimą. Tak samo należy dokonać przeglądu
dróg gminnych i naprawić przed zimą.
Tabliczki informujące o numerach posesji należy zrobić też na wsiach, ponieważ ułatwia to
życie, gdy wieś jest rozległa.
Poinformował też, że Pani Stefaniak z Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
zwróciła się o umożliwienie zaprezentowania projektu Edukacja Finansowa ABC
Przedsiębiorczości na Wsi. Prezentacja programu może być na spotkaniu sołtysów lub
podczas sesji Rady.
Burmistrz – płytki chodnikowe przy ośrodku zdrowia będą naprawione.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Irena Witko

Paweł Walkowiak
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