O. 0002.29.2017
PROTOKÓŁ NR XXIX/2017
z XXIX sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku w godz.
od 17:00 do 18:50 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski otworzył XXIX sesję Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
- Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
- Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
- Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
- Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
- Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
- Radnych Rady Powiatu,
- dyrektorów zakładów, jednostek budżetowych i kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- sołtysów Gminy Książ Wlkp.
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 Radny Bohdan Kaczmarek usprawiedliwiony.
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, aby do porządku obrad wprowadzić następujące zmiany:
Zdjąć z obrad punkt 15 o nazwie:
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu
przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
Zmiana została przegłosowana jednogłośnie w obecności 14 radnych.
Porządek obrad wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
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3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
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 budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Książ Wlkp. a Gmina Dolsk w sprawie przyjęcia
przez Gminę Książ Wlkp. realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu
kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Błażejewo,
należącej do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej im. Arcybiskupa Antoniego
Baraniaka w Mchach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Śrem przez Gminę Książ Wlkp.
realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania
i opieki uczniom zamieszkałym w gminie Książ Wlkp. w miejscowości Chrząstowo
o numerach 1-14, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Pyszącej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
12. Podjecie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w południowo- wschodniej części miasta Książ Wlkp.
oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
13. Podjecie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
obowiązującej na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie
Wodociągi Sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Książ Wielkopolski.”
15. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
16. Przyjęcie sprawozdań stałych Komisji Rady z działalności w 2016r.
17. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. w 2016r.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.
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Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad, stanowią załączniki nr 3
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r.
Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., z dnia 29 grudnia 2016 roku został
przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych.
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.
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 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok był szczegółowo omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.
Pani Skarbnik dodała, że w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego naborem wniosków w VII edycji „ Pięknieje wielkopolska wieś” i udziałem
w tym konkursie 3 sołectw dokonano zmian w postaci zwiększenia środków majątkowych
o kwotę 81 668,00 zł, natomiast zmniejszono wydatki na zadania bieżące oraz dokonano
zmian w załączniku – Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2017. Zadania niniejsze to:
1. Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - „Trzy w jednym: integracja,
odpoczynek i rozrywka w naszej małej Ojczyźnie” w kwocie 35 167,00 zł ,
2. Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego – „ Razem raźniej – stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców”
w kwocie 34 780,00 zł,
3. Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Włościejewice – plac zabaw
„Dziecięca kraina radości” w kwocie 35 668,00 zł.
Przewodniczący RM poprosił, aby Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIX/190/2016, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
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Przewodniczący RM odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIX/191/2017, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Książ Wlkp. a Gmina Dolsk w sprawie przyjęcia przez
Gminę Książ Wlkp. realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia,
wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Błażejewo, należącej do gminy
Dolsk, w Szkole Podstawowej im. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach.
Przewodniczący RM odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIX/192/2017, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Śrem przez Gminę Książ Wlkp. realizacji
zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom
zamieszkałym w gminie Książ Wlkp. w miejscowości Chrząstowo o numerach 1-14,
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej.
Przewodniczący RM odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIX/193/2017, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący RM odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIX/194 /2017, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.12. Podjecie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w południowo- wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie
geodezyjnym Radoszkowo.
Przewodniczący RM poprosił, aby Radni wyrazili zgodę na nieodczytywanie projektu
uchwały. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. .
Radni jednogłośnie przy 14 głosach „za” wyrazili aprobatę propozycji.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIX/195/2017, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjecie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującej
na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
Przewodniczący obrad, Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIX/196/2017, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Książ Wielkopolski.”
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIX/197/2017, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIX/198/2017, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.16. Przyjęcie sprawozdań stałych Komisji Rady z działalności w 2016r.
Przewodniczący obrad poprosił, aby każdy z przewodniczących komisji stałych odczytał
stosowne sprawozdanie.
Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,

Komisji Społeczno - Gospodarczej,

następnie Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska
stanowią załączniki nr 15 do niniejszego protokołu.

Każde z odczytanych sprawozdań zostało jednogłośnie przegłosowane w obecności 14
radnych.
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Ad. 17. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Książ Wlkp. w 2016r.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” przyjęła
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp. w 2016r.
Ad. 18. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Paweł Walkowiak, nawiązał do protestu pracowników ZGO Sp. z o.o.
w Witaszyczkach przeciwko budowie nowej, prywatnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych w Pławcach. Wskazał iż, zmiana ta może okazać się niekorzystna dla
samorządów i spowodować konieczność zwrotu otrzymanej na ten cel dotacji. Radny zapytał
o

działania

podejmowane

w

tym

kierunku

przez

Sygnatariuszy

Porozumienia

że

Sygnatariusze

Porozumienia

Międzygminnego.
Burmistrz

Teofil

Marciniak,

odpowiedział,

Międzygminnego mieli spotkać się w tej sprawie z Ministrem Środowiska RP, spotkanie
zostało jednak odwołane. W związku z powyższym, podejmowane są kolejne działania
mające na celu zapobieganie powstaniu konkurencyjnej instalacji zagospodarowania odpadów
komunalnych. Sygnatariusze Porozumienia Międzygminnego wystosowali również pismo
skierowane do

Zarządu Województwa Wielkopolskiego, wyrażające potrzebę pilnego

spotkania się w przedmiotowej sprawie.
Ad 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. odpowiedział na zaległe wnioski
i zapytania radnych.
Ad 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Marian Suchecki złożył wniosek o dołożenie nowych punktów świetlnych
na ul. Piaskowej i Żwirowej w Książu Wlkp.
Radny Marian Suchecki wnioskował o zainstalowanie tablicy informacyjnej dot. nowych
miejsc postojowych na ul. Łąkowej w Książu Wlkp.
Burmistrz Teofil Marciniak, wyjaśnił że oznakowanie nowych miejsc postojowych zostanie
zainstalowane po pojawieniu się odpowiednich warunków atmosferycznych.
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Przewodniczący Rady Miejskiej, Sławomir Przybylski zwrócił się do Radnych Rady
Powiatu w Śremie o zgłoszenie złego stanu nawierzchni drogi powiatowej Mchy - Ługi.
Radny Rady Powiatu, Marek Mostowski odpowiedział, że sprawa zostanie zgłoszona
na najbliższym posiedzeniu Rady.
Radny Paweł Walkowiak zwrócił uwagę na potrzebę czyszczenia poboczy dróg.
Wnioskował o ustalenie kosztów zakupu specjalnego urządzenia, które miałoby do tego
służyć.
Ad 21. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XXIX sesję Rady Miejskiej
o godz. 18:50.
Protokołowała
Jagoda Paszczak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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