O. 0002.32.2017
PROTOKÓŁ NR XXXII/2017
z XXXII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 29 maja 2017 roku
w godz. od 17:00 do 19:45 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XXXII 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.,
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 uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni: Radny Bohdan Kaczmarek, Radny Marian Suchecki
i 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.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski poinformował, że Zastępca
Burmistrza zgłosiła wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad XXXII sesji dodatkowy
punkt o nazwie: Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby pod pozycją nr 16
wprowadzić ww. punkt. Radni poprzez jednomyślne głosowanie opowiedzieli się pozytywnie
za przedstawioną propozycją. A zatem porządek obrad wyglądał następująco:
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
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5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Książ Wlkp. za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ
Wlkp.- do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz
z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe).
12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu czystości
i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Książ Wlkp.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
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.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2017 r. został przyjęty
jednogłośnie, w obecności 12 radnych.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał informację o działaniach
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podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
W imieniu Burmistrza, jego Zastępca Pani Mirela Grześkowiak odczytała sprawozdanie
z działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Następnie Pani Wiceburmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Panią Skarbnik
w imieniu całego samorządu Gminy Książ Wlkp. złożyli na ręce zaproszonych Jubilatów
z okazji 50 -lecia pracy zawodowej, najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XXXII/218/2017, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XXXII/219/2017, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ
Wlkp. za 2016 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Przewodniczący
RM poinformował, że ww. sprawozdanie zostało omówione na komisji wspólnej, ponadto
każda z komisji stałych pracowała nad sprawozdaniem i pozytywnie je zaopiniowała.
Przewodniczący RM otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Pytań oraz uwag radni nie mieli.
Następnie zaproponował, aby nie odczytywać w całości sprawozdania finansowego Gminy
Książ Wlkp. za 2016 r. Radni poprzez jednomyślne głosowanie wyrazili aprobatę
do propozycji. W dalszej części zapoznano się z uchwałą Nr SO-0954/55/11/Ln/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Poznaniu z dnia 2 maja
2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.
za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Opinia
RIO , stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. W dalszej kolejności
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Hypki odczytał opinię Komisji
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Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok, która stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 12 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXII/220/2017, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. jak również sprawozdanie finansowe
zostały omówione i zatwierdzone w ramach wcześniejszego punktu obrad. Zapoznano się
także z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu, dlatego Przewodniczący RM Pan
Sławomir Przybylski poprosił, aby w imieniu Burmistrza jego Zastępca, Pani Mirela
Grześkowiak przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Pani Wiceburmistrz przedstawiła powyższą informację multimedialnie i szczegółowo
omówiła. Radni nie mieli dodatkowych pytań. Następnie Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Pan Krzysztof Hypki przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany
do Przewodniczącego Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium, który stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. W dalszej części Pani Barbara Matuszczak,
Skarbnik Gminy Książ Wlkp. odczytała uchwałę Nr SO- 0955/28/25/Ln/2017 składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książ Wlkp.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Książa Wlkp. z tytułu wykonania budżetu Gminy
za 2016 rok, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 12 radnych bezwzględną większością ustawowego składu
Rady przy 12 głosach „za” podjęła uchwałę nr XXXII/221/2017, która stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zarządził 15- minutową przerwę od 18:40 do18:55.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do
południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków
(tereny inwestycyjne i mieszkaniowe).
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, jednogłośnie- przy 12 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXXII/222/2017, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, jednogłośnie- przy 12 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXXII/223/2017, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu czystości
i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XXXII/224/2017, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XXXII/225/2017, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Książ
Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski, odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 12 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXII/226/2017, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale zmieniającej
uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski, odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 12 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXII/227/2017, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
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Ad 17. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań.
Ad 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał informacje, która wpłynęła do
biura rady od Pani Wiceburmistrz w sprawie odpowiedzi na zaległe wnioski i pytania
zgłoszone przez radnych.
Ad 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Brak wniosków.
Ad 20. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXII sesję
Rady Miejskiej o godz. 19: 45.
Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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