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PROTOKÓŁ  NR  38/2013 

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

16 grudnia  2013 roku  w godz. 10,00 – 13.00 

 

W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Leszek Kaczmarek nieobecny,  

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak, 

- Podinspketor  Waldemar Szymański, 

- Zespół projektowy w składzie Jerzy Zalewski, Lutomiła Niełacna,  Agnieszka Podgórska 

Tomasz Kuźniar,  

 

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 obrad  

1. Otwarcie posiedzenia.    

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia        

      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ     

      Wlkp. na 2013 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   

       Finansowej Gminy   Książ Wlkp. na lata 2014 – 2019. 

5. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany  

      Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ  

     Wlkp. 



7. Zaopiniowanie projektu  uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia       

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu    

      Wlkp. w rejonie  ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp., oraz terenu   

      położonego  w obrębie geodezyjnym Kiełczynek. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania      

      dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół   

      publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości  

      ich wykorzystania. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność      

       Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

10. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący komisji zaproponował, że ze względu na udział w posiedzeniu komisji   

Zespołu projektowego z Poznania   zmienia się porządek obrad  w ten sposób  pkt.  6 i 7   

stają się punktami 2 i 3  porządku obrad posiedzenia komisji. Powyższy program  w wyniku 

głosowania przyjęto jednogłośnie. 

 

ad.2.Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany       

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ  

Wlkp. 

Głos zabrał Pan Jerzy Zalewski, który pokrótce przedstawił  „ Analizę zasadności 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. 

Obszar objęty tą analizą to tereny północno-zachodnie tj. rejon ulicy Wiosny Ludów, oraz 

wschodnie miasta –park i najbliższe otoczenie, oraz tereny planowanej obwodnicy dla m. 

Książa Wlkp. Zasadniczym celem opracowania jest dokonanie zmiany, która wyrażać się 

będzie w modyfikacji wybranych ustaleń obowiązującego studium, w szczególności poprzez 

określenie nowych sposobów zagospodarowania w obrębie przedstawionych wyżej terenów. 

Omawiana zmiana zagwarantować ma efekt w postaci optymalnego wykorzystania                    

i zagospodarowania przestrzeni oraz umożliwić realizację przedsięwzięć o strategicznym 

znaczeniu dla lokalnej społeczności.  

 



Pan  Tomasz Kuźniar przybliżył radnym  temat .  Na podstawie przeprowadzonej analizy 

stanu prawnego gruntów, uregulowań prawnych  wyznaczono 8  obszarów zagadnień 

wymienionych w analizie ; 

1. Tereny ujęcia wody, 

2. Teren drogi prowadzonej do ujęcia wody, 

3. Tereny sportowe, 

4. Tereny położone w obrębie gruntów leśnych, 

5. Teren amfiteatru, 

6. Planowana budowa obwodnicy dla miasta Książa Wlkp. 

7. Teren pomiędzy ulica Gogolewską a ulicą Strzelecką w Książu Wlkp. 

8. Tereny objęte obowiązującymi planami  z roku 2008, 2012  polegające na  regulacji  

istniejących układów komunikacyjnych. 

Analiza dotyczy działań planistycznych w wymienionych obszarach oraz w obszarach 

objętych w studium uwarunkowań i tak ; 

1. Plan 1   najbardziej wymagane uzgodnienia, grunty leśne, zgoda właścicieli gruntów. 

2. Plan 2  uzgodnienia  układów komunikacyjnych, 

3. Plan 3  tereny objęte  wydanymi decyzjami administracyjnymi 

Jerzy Zalewski po przedstawionej analizie do  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. należy 

podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Książ Wlkp. 

Burmistrz Teofil Marciniak  ta uchwała pozwoli na przystąpienie do wykonania  następnych 

czynności i uregulowań prawnych dotyczących terenu szkoły oraz terenu o które wnioskuje  

Bractwo Kurkowe. 

Jerzy Zalewski na początku nowego roku będziemy mieć warsztatowe wnioski w tej sprawie, 

musimy podjąć  pewne kroki administracyjne,  gdyż w większości są to treny leśne należące 

do Nadleśnictwa Jarocin. W tym przypadku należy zastanowić się nad  strzelnicą,  z którą jest 

problem, należy  zdecydować się , czy jest ona potrzebna czy nie.  

Radny Paweł Walkowiak – Bractwo Kurkowe wnioskuje o strzelnicę, gdyż te tereny od 

dawna taką mają nazwę.  Uważam, że jest to uchwała perspektywiczna i trzeba podjąć 

działania w tym kierunku. 

Komisja w obecności 14 radnych -  zaopiniowała projekt w/w uchwały. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



 ad.3. Zaopiniowanie projektu  uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia       

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu    

      Wlkp. w rejonie  ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp., oraz terenu   

      położonego  w obrębie geodezyjnym Kiełczynek. 

 

Pani Agnieszka Podgórska omówiła niniejszy projekt uchwały.  Przedmiotem planu objętego 

niniejszą uchwałą stanowi strefa potencjalnego, perspektywicznego rozwoju przestrzennego 

miasta Książ Wlkp. oraz terenów wsi Kiełczynek. Strefa ta z uwagi na rozwój miasta i gminy, 

wymaga określenia zasad zdyscyplinowanej polityki przestrzennej dla ochrony obszaru przed 

nieskoordynowaną zabudową, którą zapewnić można w trybie sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy poprzez jego uchwalenie jako akt 

prawa miejscowego, zabezpieczy tereny pod wielofunkcyjny rozwój, określi zasady 

zagospodarowania terenu dla budownictwa mieszkaniowego oraz rozwoju gospodarczego z 

uwzględnieniem rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz określi zasady ochrony 

ciągu ekologicznego wzdłuż cieku wodnego. Plan zagwarantuje prawidłowe strefowanie 

rozwoju przestrzennego terenu w oparciu o aktualne wyznaczniki polityki przestrzennej 

gminy. Analiza dotyczy  zachodniej części  miasta, objęła  ulicę Wiosny Ludów, Dworcowa, 

droga 243 od zachodu w kierunku oczyszczalni ścieków od strony kanału Książ. Zasadnym 

jest przystąpienie do planu miejscowego  ze względu na uregulowanie poniżej wymienonych 

terenów ; 

1. działki gminne były objęte planem, który jest nieaktualny , plan z 2004 r., tereny 

dróg użytkowane są rolniczo, oraz 3,5 ha gruntu nie objęte wogóle planem,  

2. tereny ciągu ekologicznego – zielonego wraz z kanałem Książ, 

3. obszar drogi obwodnicy , 

4. ochrona terenów o spadku terenu – regulacja planistyczna bardzo wskazana, 

5. drobne treny – niezgodności w użytkowaniu, 

6. tereny dróg objęte planem z 2008 r. nie zawierają danych parametrowych, 

7. działalność istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku –  w studium 

przewidziane jest poszerzenie działki pod ewentualną rozbudowę oczyszczalni, 

8. regulacja parametrów dróg ulicy Wiosny Ludów, 

 

Burmistrz Teofil Marciniak - aktualny teren wykorzystany jest pod oczyszczalnię ścieków, na 

które są dostarczane ścieki z 1/3 gmin, jeśli pojawi się  sytuacja  budowy kanalizacji  



w wioskach, to na pewno będzie trzeba tą oczyszczalnię rozbudować, jest to zabezpieczenie 

na przyszłość dla nas. Perspektywicznie musimy być przygotowani do tego tematu. 

Radny Kazimierz Zegar  są to grunty V i VI klasy , póki nie będzie inwestycji to można 

będzie ten grunt uprawiać rolniczo, zasadnym jest  powiększenie w przyszłości tej działki, 

Radny Ryszard Szymański - aby w  następnych latach nie mieć problemu z rozbudową 

oczyszczalni ścieków  trzeba iść w tym kierunku. 

Radny Sławomir  Przybylski  możemy rozbudować oczyszczalnie ścieków, tylko byle by się 

nie okazało, że  będzie tak jak w Koziegłowach,  nie ładnie  pachnie oraz  że oczyszczalnia 

jest zbyt blisko zabudowy mieszkaniowej. 

Jerzy Zalewski tego nikt nam nie zapewni, obecnie mamy  dużo lepszą technologie  odbioru 

ścieków, niż ta z lat 70 która jest w Koziegłowach. Na granicy Puszczykowa i Mosiny 

również jest oczyszczalnia ścieków ponoć najwyższej jakości i też tam pachnie nie miło 

zwłaszcza latem a  niedaleko niej jest  osiedle mieszkaniowe. Ta oczyszczalnia już istnieje, 

być może będzie trzeba ją rozbudować wówczas gdy , gmina  pobuduje kanalizacje na wsiach 

tego nikt nie wie. My zgłaszamy temat do dyskusji, teren  ten możemy uwzględnić lub nie 

uwzględnić, jest to wola Rady. Tereny mieszkaniowe są już określone, możemy  jeszcze 

trochę je oddalić, bądź poszerzyć ciąg ekologiczny, który zwiększy przewietrzenie terenu. 

Bezpiecznie jest zaplanować ten teren na poszerzenie działki pod rozbudowę  istniejącej 

oczyszczalni ścieków. 

Radny Ryszard Szymański  jak będzie podjęty plan to nikt tam się nie pobuduje. 

Radny Kazimierz Zegar  mamy już oczyszczalnie ścieków, jej położenia nie zmienimy, jak 

jest wiatr zachodni  to pachnie, możemy jedynie poszerzyć tereny zielone. 

Komisja w obecności 14 radnych  zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przerwa od godz. 11.00-11.15. 

 

ad. 4.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia        

      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy  Barbara Matuszczak  - został on dostosowany 

do WPF na lata 2014-2019. . Dokonano zmiany brzmienie tytułu nazwy niniejszej uchwały 

dotyczącego czasookresu Wieloletniej Prognozy Finansowej  z lat 2013-2021 na 2013-2019. 

Zmiana dotyczy rezygnacji w roku 2015 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 



inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej  

w Poznaniu w wyniku czego zmienił sie termin spłaty zadłużenia o dwa lata budżetowe.  

W załączniku Nr  1 -  Wieloletnia prognoza finansowa - dostosowano wszystkie wartości 

dochodów     i wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości dochodów i wydatków 

zawartych w budżecie gminy Książ Wlkp.  

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - dokonano zmian w postaci: 

Pozostałe zadania majątkowe i bieżące nie uległy zmianom. 

Gmina zrezygnowała w roku 2014 i 2015 z realizacji przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.10                       

" Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w 

miejscowości Włościejewki" z uwagi na zmianę przepisów art.136 ustawy o odpadach 

komunalnych. Gmina prowadzi prace w celu przekazania nieczynnego wysypiska do Spółki - 

Zakład odpadami sp. z.o.o. w Jarocinie. 

Komisja w obecności 14 radnych  zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy    

           Książ  Wlkp. na 2013 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy  Barbara Matuszczak - dokonano przeniesienia 

kwoty 150 000,00 zł z inwestycji pn. „Roboty rekultywacyjne na nieczynnym wysypisku 

śmieci przy ul. Leśnej w Książu Wlkp.” na inwestycję pn. „Budowa punktu gromadzenia 

odpadów problemowych przy ul. Radoszkowskiej”   związku  z kosztorysem. 

W dziale 801, i 854 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami  i rozdziałami  w 

jednostkach  oświatowych gminy Książ Wlkp. 

W dziale 852 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w zadaniach zleconych                        

i własnych oraz w dziale 853 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami  w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. dotyczącego realizacji programu w ramach kapitału 

Ludzkiego – Barwny horyzont. 

W dziale 750 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dotyczącego projektu pn.  

„ Doskonalenie i funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do 

zarządzania” Nr POKL.05.0201-00-021/12”. 

W pozostałych pozycjach plan wydatków dostosowano do wysokości planowanych 

zobowiązań. 

Komisja w obecności 14 radnych  zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



ad. 6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   

       Finansowej Gminy   Książ Wlkp. na lata 2014 – 2019. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy  Barbara Matuszczak -  w projekcie uchwały 

od posiedzenia Wspólnej Komisji Rady  28.11.2013r.  zmieniła  się  treść załącznika nr 1  

dotacje  należy wpisać kwotę 1.218 tysięcy złotych , dopisano 200 tysięcy zł. dotacja  

Powiatu Śremskiego   remont ulicy Wiosny Ludów i 18 tysięcy dotacje na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  Uchwała RIO  jest pozytywna.  

Komisja w obecności 14 radnych  zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad.7. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy  Barbara Matuszczak  - projekt  budżetu , 

który Radni otrzymali nie zmienia się .  Opinia RIO w sprawie  projektu budżetu na 2014 rok 

jest pozytywna z jedną uwagą dotyczącą wyodrębnienie dochodów z tytułu gospodarowaniem 

odpadami. Na posiedzeniach poszczególnych komisji nie wniesiono żadnych uwag do 

projektu budżetu.  

Komisja w obecności 14 radnych  zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

ad.8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół 

publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości  

ich wykorzystania. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy  Barbara Matuszczak ,  poprzednia uchwała w 

sprawie udzielania dotacji nie obejmowała  dotacji dla Gimnazjum w Chrząstowie, które  

funkcjonuje  od 1 września 2013.r.  dlatego należy uporządkować te kwestie.  

Komisja w obecności 14 radnych  zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 



 ad. 9  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność      

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

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 uznała, że skarga jest 

bezzasadna   przyjmując projekt uchwały 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Książu Wlkp. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad.10. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie  przyjęła protokół nr 37/2013 z wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2013 r. 

 

Ad. 11. Wolne wnioski i informacje. 

 

Radna Agnieszka Weber-Hałaburda - niedawno były dokładne środki finansowe na 

ogrzewanie szkoły w Mchach , są sygnały, że w szkole jest zimno. Za poprzedniego 

Dyrektora było ciepło, z tego co wiem to na weekendy ogrzewanie szkoły jest wyłączane. 

Proszę o sprawdzenie tej sprawy. 

 

Radny Sławomir Przybylski   proszę o interwencję w sprawie parkowania na obu stronach 

ulicy Kilińskiego, są problemy z przejazdem. 

 

W związku z tym , iż wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący obrad  zakończył 

wspólne posiedzenie  Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

 

 

  Protokółowała         Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

      Zdzisława Wilak                            Paweł Walkowiak 

 


