O. 0002.12.2015
PROTOKÓŁ NR XII/2015
z XII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 26 października 2015 roku
w godz. od 17:00 do 18:40 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XII 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:
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, przedstawicieli prasy lokalnej oraz wszystkich przybyłych gości.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji na godz. 17:00 uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była
władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Radni Bohdan Kaczmarek i Krzysztof Hypki poinformowali o kilkunasto-minutowym
opóźnieniem. 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 przypomniał o ustaleniach jakie były poczynione na minionej komisji
wspólnej w dniu 21 października br., –mianowicie, aby radni Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
przyjęli średnią cenę skupu żyta ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował,
„usunięcie” z obrad porządku sesji punkt 15, o nazwie:
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
Radni RM w składzie 13 radnych jednogłośnie wyrazili zgodę.
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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 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo- wschodniej
części miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie
geodezyjnym Radoszkowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w północno- wschodniej części miasta Książa Wlkp., obręb
geodezyjny Książ Wlkp. oraz we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny
Radoszkowo.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora
Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania.
17. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy nie mają uwag do przedstawionego porządku,
uwag nie było zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Porządek obrad, zaproszenia na sesję stanowią załączniki nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 września 2015 roku został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał informację o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie Burmistrza
z działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Radni Bohdan Kaczmarek i Krzysztof Hypki przybyli o godz. 17.30
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo- wschodniej części
miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/63/2015,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie
geodezyjnym Radoszkowo.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/64/2015,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w północno- wschodniej części miasta Książa Wlkp., obręb geodezyjny
Książ Wlkp. oraz we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/64/2015,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę, od 17:40 do 17:50.
Ad 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/65/2015,
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2015 rok.
Przewodniczący poprosił, aby Pani Barbara Matuszczak przedstawiła zmiany w budżecie.
Pani Skarbnik poinformowała, że budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę
197 780,57 zł.

Po stronie dochodów zmiany dotyczą:
- zwiększa się dział 010 o kwotę 231 565,43 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.453.2015.6 z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy w 2015 roku.
- zmniejsza się dział 700 o kwotę 700 000,00 z powodu niezakończonej procedury
z podziałem gruntu działki budowlane przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
- dział 751 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura
Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DSL 3101-31/15 na finansowanie zryczałtowanych
diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia
głosowania w wyborach do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do senatu Rzeczpospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
- zwiększa się dział 756 o kwotę 199 155,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczący
odsetek od podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej
i wydawanych zaświadczeń za sprzedaż napoi alkoholowych,
- dział 758 zmniejsza się o kwotę 7 640,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów.
Decyzja dotyczy błędu popełnionych przez Niepubliczna Szkołę Podstawową w Chrząstowie
przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej, która została zawyżona o 1 ucznia –
liczba uczniów przeliczeniowych wagą P4, co spowodowało zawyżenie liczby uczniów
przeliczeniowych o 1, 4529.
Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków zmniejszając 801-80101 paragraf 2920.
- 801 ogółem zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł, z tego zwiększono o kwotę 7 000,00 zł jako
ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu usług od innej gminy, których dzieci uczęszczają do
Przedszkola Publicznego, a zmniejszono dochody o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji od
innych gmin na ich dzieci , które uczęszczają do Niepublicznych Przedszkoli na terenie
gminy Książ Wlkp.
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- dział 852 zwiększono o kwotę 13 744,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego
a/ Nr FB.I.3111.414.2015.9 o kwotę 2 111,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
b/ Nr FB-I.3111.418.2015.8 o kwotę 11 633,00 zł. na dofinansowanie – wypłata dodatku
w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.
- dział 854 zwiększono o kwotę 62 395,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody
Wielkopolskiego:
a/ Nr FB-I.3111.424.2015.5 o kwotę 62 061,00 zł na dofinansowanie świadczeń o pomocy
materialnej dla uczniów – stypendia,
b/ Nr FB-I.3111.449.2015.8 o kwotę 334,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.
Po stronie wydatków wszystkie dotacje na zadania własne gminy i zadania zlecone zostały
wprowadzone zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
Po stronie wydatków dokonano zmian w działach:
- 010 – wypłata części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
- 600 – zmniejszono wydatki o kwotę 65 000,00 zł po przeprowadzonym przetargu na zadanie
pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
- 700 – zmniejszono o kwotę 693 358,00 zł w tym:
a/ zmniejszono wydatki o kwotę 700 000,00 zł, które były przeznaczone na zakup gruntów.
Wydatki niniejsze zmniejszono w wyniku nie wykonania dochodów z tytułu sprzedaży
działek przy ul. Wiosny Ludów w 2015 roku,
b/ zwiększono o kwotę 6 642,00 zł. § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie audytu
energetycznego dla budynku Centrum Kultury, Przedszkola, budynku Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Książu Wlkp. w celu sprawdzenia wartości osiągniętych wskaźników
rezultatu po realizacyjnego w programie WRPO na lata 2007-2013 – „ Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w miejscowości Książ Wlkp.”.
- 710 – zmniejszono wydatki o kwotę 7 842,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w dziale 710
w kwocie 6 642,00 zł i w dziale 926 na kwotę 1 200,00 zł.
- 750 – zwiększono o kwotę 82 650,00 zł na zakupy inwestycyjne pn.” zakup wraz montażem
agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 75 000,00 zł oraz „
Modernizację systemu bezpiecznych połączeń VPN z jednostkami budżetowymi w systemie
FKB, PŁACE, Kadry” dotyczący podniesienia wersji urządzeń Fortigate wraz
z zabezpieczeniem szyfrowym połączeń Forticlient. Ponadto dokonano korekty planu
wydatków dotyczącego § 4440 w celu wyeliminowania nieprawidłowości planu niniejszego
paragrafu - pismo RIO w Poznaniu.
- 751 – diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
RP.
- 801 – zmniejszono o kwotę 7 162,00 zł. dotyczące zmian po przeliczeniach planów na:
1. zwiększono dotacje dla Niepublicznych Szkół – większa liczba uczniów od 1 września klas
pierwszych. Wydatki niniejsze zostały przeniesione z planu wydatków Niepublicznego
Gimnazjum.

5

2. zmniejszenie subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne wymienione
w dochodach,
3. zwiększono dotacje na dzieci, które uczęszczają do Niepublicznych przedszkoli na terenie
innych gmin,
4. zmniejszono wydatki z tytułu porozumień z innymi gminami na dzieci uczęszczające do
Niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy oraz zmniejszono wydatki na dzieci
uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin.
- 851 – zwiększono wydatki na zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi z tytułu
ponadplanowych dochodów.
- 852 – zwiększono o kwotę 13 744,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego
oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu
dotyczące zwrotu dotacji za lata poprzednie roku budżetowego bieżącego.
- 854 – zwiększono wydatki, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
- 900 – zwiększono o kwotę 121 017,00 zł w tym ;
a/ 50 000,00 zł przeznaczono na realizacje zadania pn.” Rekultywacja składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki. Zadanie niniejsze zostanie
zrealizowane w latach 2015 -2019 – łączne nakłady to kwota 330 000,00 zł.
b/ zmniejszono o kwotę 13 973,00 zł. zakup inwestycyjne pn. „Zakup kontenera przy punkcie
gromadzenia odpadów problemowych” . Zakupu dokonano tanie tj. 6 027 zł.
c/ o kwotę 80 000,00 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
placów i dróg,
d/ o kwotę 5 000,00 zł zwiększono środki z przeznaczeniem na remont dachu garażu
do ciągników należących do gminy Książ Wlkp.
- dział 926 zwiększono wydatki o kwotę 1 200,00 zł na remont piłko chwytów na boisku
Orlik w Książu Wlkp. po lipcowej i sierpniowej wichurze.
Przewodniczący podziękował za omówienie zmian i zapytał o pytania radnych.
Radny Bohdan Kaczmarek zadał pytanie dotyczące zwiększenia wpływów za zezwolenia
na sprzedaż alkoholi oraz wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w projekcie budżetu na dany
rok wpływy związane ze sprzedażą alkoholu zawsze są uwzględniane do czerwca roku
budżetowego, dopiero w drugiej połowie roku środki finansowe są ponownie uzupełniane,
ponieważ wtedy wydawane są kolejne zezwolenia. Wcześniej nie wiadomo, ile będzie
wydanych zezwoleń.
Natomiast w sprawie wzrostu opłat za energię, otrzymaliśmy faktury z opóźnieniem i dlatego
środki były wydatkowane z tegorocznego budżetu. Ponadto otrzymaliśmy informację o braku
odczytu licznika za okres minionych dwóch lat, jednym z budynków (najprawdopodobniej
budynek CK) i w związku z tym było to też „składową” przyczyniającą się do wzrostu kwoty
za energię.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski, także zabrał głos w ww. sprawie
potwierdzając fakt, że urzędy otrzymują faktury za zakup energii z dużym opóźnieniem
i dlatego wydatkowaliśmy środki finansowe z tegorocznego budżetu, a następnie odczytał
stosowny projekt uchwały.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 „przeciw” podjęła
uchwałę nr XII/66/2015, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały
od nieruchomości na 2016 r.

w

sprawie

określenia

wysokości

stawek

podatku

Przewodniczący obrad odczytał projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/67/2015,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/68/2015,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/69/2015,
która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że to czy opłata targowa
będzie pobierana czy nie, zależy od decyzji radnych. Pani Mirela Grześkowiak zwróciła
uwagę, że gmina ponosi koszty za plac targowy i dlatego ustalenie opłaty targowej (na tym
samym poziomie co rok poprzedni) jest zasadny.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/70/2015,
która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora
Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za „ i 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XII/72/2015, która stanowi załącznik nr 15
do niniejszego protokołu.
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Ad 17. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby Pan Teofil Marciniak- Burmistrz odczytał
informacją dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez dyrektorów jednostek
i zakładów budżetowych, a następnie Przewodniczący odczytał informację o złożonych
oświadczeniach przez radnych.
Informacje Burmistrza i Przewodniczącego Rady stanowią odpowiedni załączniki
nr 16 i 17.
Ad 18. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił o składanie interpelacji.
Radna Antonina Jankowiak zabrała głos w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy
na 2016 r. inwestycji – budowy drogi do szkoły w Chrząstowie.
Ad 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na pytania i wnioski zgłoszone
na wcześniejszych posiedzeniach i sesji.
Ad 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak podziękowała za wyrównanie terenu przy przystanku
w miejscowości Chrząstowo.
Radny Paweł Walkowiak poprosił o poczynienie rozeznania w sprawie możliwości
wypożyczenia maszyny do usuwania odrostów krzewów rosnących na rowach wzdłuż dróg.
Sołtys wsi Chrząstowo Pani Dariusz Górka podziękował za dotychczasową współpracę
jako sołtys, ponadto złożył wniosek o uzupełnienie oświetlenia w brakujących miejscach
w Chrząstowie, oraz złożył wniosek w sprawie ustawienia znaków granicznych przy drodze
gminnej o numerach 217 i 218.
Pan Zbigniew Szozda - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie i Dóbr Wsi
Chrząstowo, Łężek i Okolic zapytał dlaczego jeszcze nie wpłynęły na konto Stowarzyszenia
koszty zasądzone przez sąd? Kolejna sprawa dotyczyła wyroku, który zapadł w sierpniu br.
w Sądzie Okręgowym w sprawie błędnego naliczanie dotacji dla przedszkola. Prezes Szozda
poinformował, że ma informację, że urząd otrzymał pisemne uzasadnienie wyroku i ma 14
dni na ewentualne wniesienie apelacji. Pytanie dotyczyło czy apelacja została, bądź czy
zostanie złożona?
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. poinformował, że radcy prawni rozważają
ewentualną możliwość wniesienia apelacji, ale w dniu dzisiejszym nie odpowie czy zostanie
ona złożona.
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Radca prawny Pan Krzysztof Janicki- odpowiadając na pytanie Pana Szozdy w sprawie
przekazania zasądzonych kosztów poinformował, że z tego co pamięta koszty zostały
przekazane do kancelarii , ale oczywiście Pani Skarbnik jeszcze sprawdzi.
Ad 21. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XII sesję Rady Miejskiej
o godz. 18.40.

Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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