O.0002.42.2018
PROTOKÓŁ NR XLII/2018
z XLII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 26 marca 2018 roku
w godz. od 17:00 do 20:55 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XLII sesję Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym oraz powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów oraz wszystkich przybyłych gości (m.in. Komendanta Powiatowego Policji
w Śremie).
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny Radny Marcin Weiss
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Listy obecności sołtysów gminy Książ Wlkp., dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek
organizacyjnych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa Gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018- 2024.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Centrum
Kultury Książ Wlkp. za 2017 rok.
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11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
Gminy
Książ
Wlkp.
w ramach inicjatywy lokalnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp. oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ
Wlkp. za 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu
kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp. na rok 2018.
16. Sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Książu Wlkp. za 2017 r.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
19. Wolne głosy, wnioski i informacje
20. Zamknięcie obrad
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zapytał czy radni mają pytania bądź uwagi
do porządku obrad.
Radni uwag nie mieli. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów obrad.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2018 r. został przyjęty jednogłośnie,
w obecności 14 radnych.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

odczytał

stosowne

Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odczytała w imieniu Burmistrza
sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Ad 7. Informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa Gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
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Przewodniczący obrad poprosił Komendanta Powiatowego Policji w Śremie o złożenie
informacji w powyższym zakresie.
Komendant Policji w Śremie poinformował, że Gmina Książ Wlkp. na podstawie
prowadzonych statystyk przez Policję należy do gmin bezpiecznych. Na terenie Gminy
w 2017 r. odnotowano:
13 przestępstw kryminalnych, w których wykrywalność kształtuje się w granicach 70 %
Następnie odnotowano w zakresie:
kradzieży mienia - 3 przestępstwa - wykrywalność wynosi 33 %
kradzieży z włamaniem - 2 włamania - wykrywalność wynosi 100 %
uszkodzonego mienia - 1 uszkodzenie - wykrywalność wynosi 0 %
bójek i pobić - 1 zdarzenie - wykrywalność wynosi 100 %
W przypadku kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości zarejestrowano 16 osób pod
wpływem alkoholu. Czas reakcji na zdarzenia na terenie Gminy Książ Wlkp. wynosi ok. 13
min.(jest to czas liczony od momentu informacji o danym zdarzeniu do czasu przyjazdu
policji).
W Gminie popełniono łącznie 207 wykroczenia (najwięcej w zakresie komunikacji
pojazdów).
Ponadto Komendant przypomniał, że na stronie internetowej policji funkcjonuje aplikacja
Krajowa Mapa Zagrożeń, z której można - a nawet wskazane jest korzystać.
W sprawie posterunku policji w Książu Wlkp.- Zdaniem Komendanta jeśli jest możliwość
przywrócenia posterunku, to należy z tego skorzystać. Argumentem „za” są bezpieczeństwo i
krótszy czas reakcji na zdarzenie. Ilość osób (pracowników), które miałyby obsługiwać
posterunek to kierownik placówki + dzielnicowi dwóch gmin (Książa Wlkp. i Dolska) ,
następnie 1 osoba od przestępstw kryminalnych + 4 osoby w Zespole Patrolu czyli łącznie
około 10 osób.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Komendantowi Policji za złożenie
sprawozdania i poprosił o pytania ze strony radnych.
Radny Paweł Walkowiak podzielił się informacją, która zdaniem radnego źle jest odbierana
przez mieszkańców Gminy, chodzi o kwestię karania mieszkańców mandatami (szczególnie
osoby starsze). Radny miał na uwadze stosowane kar w przypadku przechodzenia przez ulicę
lub drogę w miejscu gdzie nie ma oznakowania poziomego czyli pasów.
Następnie radny zabrał głos w kwestii numerów: 112 – zdaniem radnego istnieje wiele
problemów (na centrali w odczuciu radnego duża ilość zbędnych pytań, które nie są związane
ze sprawą) oraz w kwestii numeru alarmowego 997 – przy granicy gminy z inną gminą –
zgłasza się inny komisariat.
Komendant Policji w Śremie odpowiedział, że dziennie ginie na polskich drogach ok. 8
osób. W ubiegłym roku zanotowano 3000 osób, które zmarło na polskich drogach, a w
województwie wielkopolskim było to 300 osób. Statystyki odnotowały, że 30 % wypadków
jest z winy niechronionych uczestników wypadków tj. pieszego i rowerzysty. W bieżącym
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roku były już 3 wypadki w powiecie śremskim z winy pieszych ponieważ przechodzili w
miejscu niedozwolonym lub nagle wtargnęli na jezdnię. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że
policja jest od egzekwowania prawa i przepisów co jest równoznaczne z bezpieczeństwem i
prawidłowo pełnioną służbą.
W kwestii numeru 112 – osoby odbierające telefon muszą stwierdzić czy jest to zagrożenie
życia czy nie i dlatego jest wiele pytań. Są one konieczne, ponieważ takie są procedury.
Numer 997 – jest tak skonstruowany, że bez względu na podział administracyjny, zawsze
zgłasza się ta komenda, która jest najbliżej usytułowana od miejsca z którego się telefonuje.
Radny Marek Molecki zapytał ile z ogólnej liczby 149 wykroczeń, było w stosunku do
pieszych?
Komendant Policji w Śremie odpowiedział, że w tej kwestii może przekazać informację w
późniejszym terminie na ręce Pana Przewodniczącego.
Radny Marian Suchecki zapytał jakim policja dysponuje parkiem maszynowym? Czy
policja dysponuje samochodem finansowanym ze środków MSWiA? Następnie radny zapytał
ile będzie kosztowało nowo auto do policji, które ma być współfinansowane przez Gminę
Książ Wlkp.?
Komendant Policji w Śremie odpowiedział, że policja dysponuje 18 pojazdami, a powinno
być 21. Są one odpowiednio przypisane do poszczególnych pionów. Wartość nowego
radiowozu to kwota 75 tys. Współfinansowanie ma być w kwocie 50 % na 50 %. – czyli 50
% stanowi kwotę 37,5 tys. zł. Komendant zaznaczył, że kwota musi być uzbierana w całości.
Jeśli nie uda się zorganizować w pełnej potrzebnej kwocie, to trzeba będzie zwrócić pieniądze
chyba, że będą przeznaczone na inny cel. Z MSWiA policja nie otrzymała żadnego
samochodu.
Zdaniem Radnej Antoniny Jankowiak - mieszkańcy cenią bezpieczeństwo i chcieliby
szybszej reakcji z 13 min na 5 min. Tak samo w przypadku karetki pogotowia.
Większość mieszkańców zamiast posterunku policji w Książu Wlkp. wołałaby karetkę
pogotowia.
Komendant Policji w Śremie odpowiedział, że mieszkańcy Gminy, którzy uczestniczyli w
zeszłorocznej debacie m.in. w temacie odtworzenia ksiąskiego posterunku postulowali, aby
reaktywować posterunek.
Radny Marek Celka zwrócił uwagę na problem poruszających się po terenie Gminy ciężkich
samochodów ze żwirem, które zagrażają bezpieczeństwu na drogach. Zdaniem radnego
samochody są przeładowane i jeżdżą zbyt szybko. Ponadto zdaniem radnego nie posiadają
zezwolenia na poruszanie się po drogach Gminy Książ Wlkp., a policja nie reaguje.
Komendant Policji w Śremie odpowiedział, że ma tego świadomość, ponieważ dowiedział
się o istniejącym problemie na debacie. W ww. kwestii było spotkanie w Komendzie
Powiatowej Policji w Śremie z przedstawicielami obu gmin (tj. Książa Wlkp. i Dolska razem
z przedstawicielem Inspekcji Ruchu Drogowego (ITD) i Lasów Państwowych). Komendant
poinformował, że na spotkaniu zostało ustalone, że do końca marca każda z gmin ma
przekazać do Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) informacje o miejscach lokalizacji
żwirowni, aby PZD mogło zaproponować po których drogach zezwala na przejazd i wyjazd
(do/i) ze żwirowni. Zdaniem komendanta policja reaguje, ale w kwestii udowodnienia
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kierowcy przeładowania pojazdu jest problem, ponieważ w powiecie śremskim nie ma
wyznaczonego miejsca gdzie można zważyć pojazd. Do tego celu konieczny jest pas drogi
idealnie wypoziomowany. Aktualnie Policja ani ITD nie ma terenu, ale działania w kierunku
jego wyznaczenia zostaną poczynione.
Radny Krzysztof Hypki zapytał czy jest możliwość, aby na placu ksiąskiego runku
wyznaczyć więcej przejść dla pieszych. Czy można stworzyć strefę zamieszkania? Co zrobić,
aby ułatwić przechodzenie i unikanie kar?
Komendant Policji w Śremie odpowiedział, że wszystko to co dotyczy drogi to jest w gestii
właściciela drogi , jeśli jest to gminna droga, to Gmina decyduje gdzie są wyznaczone
przejścia. Oczywiście jest to odpowiednia procedura związana z projektem. Jeśli byłaby
potrzeba pomocy w sprawie przygotowania projektu, to policja jak poinformował Komendant
pomoże. Jedną z metod w powyższym jest oznaczenie terenu jako strefy zamieszkania..
Zdaniem radnego Bohdana Kaczmarka prócz prewencji i zabezpieczenia ludzi policjant
powinien także pouczać, a nie tylko karać
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10 minutową przerwę od 18:25 do 18:35.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018- 2024.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Skarbnik odczytała
uzasadnienie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLII/305/2018, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2018 rok.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Skarbnik uzasadnienie.
Radny Krzysztof Hypki poprosił o informacje w sprawie zaplanowanych środków
związanych z:
a)
b)
c)
d)

przebudową drogi w Łężku w kwocie 230 000,00 zł,
przebudową drogi w Świączyniu w kwocie 500 000,00 zł,
przebudową ulicy Akacjowej w Konarzycach w kwocie 250 000,00 zł,
przebudową ul. Łąkowej z utwardzeniem przyległego terenu w Książu Wlkp. w kwocie
300 000,00 zł,
e) przebudową ulic Wybickiego i ks. abp. A. Baraniaka w Książu Wlkp. w kwocie
803 000,00 zł,
d) przebudową drogi w Zaborowie wraz z chodnikiem, do której dołożono kwotę
130 000,00 zł.
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Kierownik Referatu Gospodarczego wyjaśnił radnemu, ile w m2 będą wynosić odcinki
budowy dróg oraz z jakiego materiału budowlanego będą wykonane powyższe przebudowy i
budowy dróg.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLII/306/2018, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Centrum
Kultury Książ Wlkp. za 2017 rok.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLII/307/2018, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp.
w ramach inicjatywy lokalnej.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLII/308/2018, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLII/309/2018, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLII/310/2018, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.
za 2017 rok.
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Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLII/311/2018, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na
terenie gminy Książ Wlkp. na rok 2018.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLII/312/2018, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10 minutową przerwę od 20:15 do 20:25
Ad 16. Sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Książu Wlkp. za 2017 r.
Przewodniczący komisji stałych odczytali sprawozdania z ww. prac Komisji.
Sprawozdania stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 17. Interpelacje i zapytania radnych
Brak.
Ad 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odczytała odpowiedzi na wnioski radnych.
Odpowiedzi stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Marian Suchecki złożył wniosek w imieniu swoim, radnych i innych mieszkańców,
aby w następnym gminnym informatorze udostępnić więcej informacji na temat pracy rady i
stałych komisji.
Następnie radny podzielił się swoją uwagą w temacie zdarzenia (wypadku) który miał
miejsce w miniony piątek na terenie tut. Urzędu Miejskiego. Nie było wolnej karetki
pogotowia, więc do zdarzenia zadysponowano straż pożarną. Przyjechały aż trzy zastępy. W
ocenie radnego brakuje logicznej koordynacji.
Radny Marek Celka prosił, aby w zapisie umowy przekazującej środki finansowe dla
policji, zamieścić informację, że są one przeznaczone tylko i wyłącznie na zakup samochodu.
Ponadto radny prosił o informację ile ciężarówek posiada zezwolenie ze Starostwa
Powiatowego na poruszanie się po drogach powiatowych Gminy Książ Wlkp. i jaki jest ich
okres ważności.
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Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że z informacji uzyskanych z Powiatowego Zarządu
Dróg wydane zezwolenia dotyczą samochodów sąsiedniej gminy Dolsk, a nie naszej Gminy.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o plac integracji Chrząstowski przystanek zadumy,
miłości i zabawy, informując, że jest to raczej plac budowy. Zdaniem radnej nie jest to plac,
na który można posłać dzieci. Nie zrozumiałe dla radnej jest to, że ostatni wykonawca ma
uporządkować plac. Plac nie nadaje się do integracji i zabawy. Radna poprosiła komisję
rewizyjną o skontrolowanie inwestycji. W odczuciu radnej i innych mieszkańców pieniądze
zostały „zmarnowane”. My jako mieszkańcy jak mówi radna - chcieliśmy częściowo sami
wykonać pewne pracę np. usunięcie drzew i wyrównanie terenu, ale nie wyrażono zgody.
Jeśli zostało to zlecone innym osobom czy firmie, to należy domniemywać, że środki
finansowe na ten cel były. Kontynuując wypowiedź radna oznajmiła, że mieszkańcy
Chrząstowa żądają placu integracyjnego, a nie placu budowy. Radna prosiła o rozliczenie
kosztów inwestycji.
Kier. Referatu Gospodarczego poinformował, że szczegółowe rozliczenie zostanie
przygotowane.
Ponadto kierownik dopowiedział, że przez okres zimowy nie były
zamontowane elementy przestrzeni publicznej.
Radny Kazimierz Zegar prosił o ”zebranie” ziemi z pobocza w miejscowości Włościejewki
od kościoła w kierunku posesji Pani Miller. Drugi wniosek w tym samym temacie dotyczy
Międzyborza. Należy „zebrać” pobocze na całej długości wsi.
Radny Kazimierz Zegar zwrócił się z prośbą do dyr. ZUK,, aby pracownicy Zakładu
usunęli ziemię z rowu we Włościejewkach, która została niepotrzebnie wrzucona podczas
prac związanych z odsłonięciem zasuw.
Dyrektor ZUK przyjął wniosek do realizacji.
Radny Krzysztof Hypki podzielił się informacją o której słyszał w mediach na temat
uruchomienia dodatkowych
środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na
dofinansowania do budowy dróg.
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że gmina jest w trakcie analizowania regulaminu
w powyższej kwestii.
Ad 20. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XLII sesję
Rady Miejskiej o godz. 20:55.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Danuta Biniasz - Celka

/-/ Sławomir Przybylski
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