O. 0002.16.2015
PROTOKÓŁ NR XVI/2015
z XVI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2015 roku
w godz. od 12:00 do 13:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski
otworzył XVI sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz powitał wszystkich obecnych,
w szczególności:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza, Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza, Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy, Panią Barbarę Matuszczak,
Radcę Prawnego, Pana Krzysztofa Janickiego,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów oraz wszystkich przybyłych gości.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada Miejska była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny (usprawiedliwiony) -Radny Bohdan Kaczmarek.
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. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący RM zaproponował do porządku obrad wprowadzić następujące zmiany:
Zamiast pkt 9 o nazwie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2015.
Wprowadzić punkt o nazwie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
w majątek trwały.
Następnie punkt 10 otrzymał nowe brzmienie, zamiast:
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Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie
Gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.
Punkt 10 otrzymał brzmienie:
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp.
w formie dotacji celowej.
Każda ze zmian porządku obrad, została przez radnych przegłosowana.
Porządek obrad wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
w majątek trwały.
10. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp.
w formie dotacji celowej.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.
Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad,
do niniejszego protokołu.

stanowią załączniki nr 3

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., z dnia 21 grudnia został przyjęty
jednogłośnie, (w obecności 14 radnych) bez uwag.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski odczytał informację o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
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Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. odczytał sprawozdanie z działalności
w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015
rok.
Przewodniczący obrad poprosił o omówienie ww. projektu.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet po stronie
dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 9140,00 zł, w tym:
-w dziale 756, o kwotę 4100,00 zł jako ponadplanowe dochody budżetu- podatek
od czynności cywilnoprawnych,
-w dziale 926, o kwotę 5040,00 zł jako ponadplanowe dochody budżetu z tytułu wpłaty
dodatkowego odszkodowania za uszkodzenia z powodu huraganu na boisku Orlik i w parku.
Po stronie wydatków dokonano zmian:
- dział 700 zwiększono o kwotę 1500,00 zł na wykonanie prac geodezyjnych,
- w dziale 750 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w celu dostosowania wysokości
planów wydatków w stosunku do potrzeb – umowa zlecenie- usługi szkolenia BHP.
- w dziale 801 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami- zwiększono środki
na dotacje i opłaty na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych
i publicznych na terenie innych gmin.
-dział 900 zwiększono o kwotę 7640,00 zł, w tym 640,00 zł na brakujące środki na usługędemontaż lamp oświetlenia ulicznego (dekoracje) oraz 7000,00 zł z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji dla gminy Śrem – utrzymanie bieżące schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Gaju za IV kwartał 2015 r.
- w dziale 921 dokonano przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami w celu dostosowania
wysokości planu do potrzeb w świetlicach wiejskich gminy Książ Wlkp.
Zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę 147,00 zł- dochody budżetu państwa związane z udostępnieniem danych osobowych,
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/97/2015,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. na rok 2016.
Przewodniczący RM poprosił, aby każdy z przewodniczących komisji stałych odczytał swój
plan pracy na 2016 rok.
Następnie Przewodniczący odczytał stosowny projekt uchwały.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/98/2015,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. w majątek trwały.
Przewodniczący obrad poprosił o omówienie ww. projektu.
Pani Mirela Grześkowiak, Zastępca Burmistrza poinformowała, że zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm. ), do wyłącznej właściwości rady
gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek.
W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy
Książ Wlkp. w miejscowości Kiełczynek” oraz „Zaprojektowanie i budowa instalacji
do usuwania piasku i skratek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku” i ich odbiorem
oraz w związku z tym, że został w ich wyniku wytworzony majątek trwały (sieć
wodociągowa oraz urządzenia na wyposażenie oczyszczalni ścieków tj. płyta żelbetowa,
stacja zlewcza, sito gęste oraz piaskownik) należy wyposażyć Zakład Usług Komunalnych
w Książu Wlkp. w ww. majątek, w celu gospodarowania nim zgodnie z przeznaczeniem.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/99/2015,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp.
w formie dotacji celowej.
Przewodniczący obrad poprosił o omówienie ww. projektu.
Pani Mirela Grześkowiak, Zastępca Burmistrza poinformowała, że zgodnie z art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484), tekst jednolity aktu normatywnego ogłasza się nie
rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Organ właściwy do wydania aktu
normatywnego ogłasza tekst jednolity uchwały w formie obwieszczenia w dzienniku
urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Uchwała nr XVII/117/2012 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.
w formie dotacji celowej była dwukrotnie nowelizowana poprzez:
1. Uchwałę Nr XXIX/199/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 marca 2013 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej (Dz. Urz.
Woj. Wielko. z 2013 r. poz. 3417).
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2. Uchwałę Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.
Mając powyższe na uwadze, ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały było zasadne
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowne uzasadnienie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła ogłoszenie w sprawie zasad
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości
na terenie Gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej, które stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
Ad 11. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji.
Ad 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp.- udzielił informacji w sprawie odpowiedzi
na wnioski zgłaszane przez mieszkańców gminy, podczas wyborów sołeckich w październiku
i listopadzie. Ww. odpowiedzi zostały przesłane do sołtysów poszczególnych jednostek.
Na sesję przybyła Pani Małgorzata Rozmiarek, Pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej (PGK) w Śremie, która przekazała wszystkim sołtysom i radnym harmonogram
wywozu odpadów w miesiącu styczniu 2016 r.
Korzystając z okazji goszczenia Pani Małgorzaty Rozmiarek, Radna Antonina Jankowiak
zapytała, czy istnieje możliwość za dodatkową odpłatą, odbierania odpadów na wsiach
częściej, a niżeli raz w miesiącu, (chodziło o miejscowość Chrząstowo). Niestety Pani
Małgorzata Rozmiarek, w ww. kwestii nie była stroną, aby udzielić wiążącej odpowiedzi.
Zaproponowała złożyć oficjalne zapytanie do zakładu, jeśli temat byłby nadal interesujący
dla mieszkańców.
Ad 13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Brak.
Ad 14 . Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XVI sesję Rady Miejskiej
o godz. 13:15.
Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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