O. 0002.25.2016
PROTOKÓŁ NR XXV/2016
z XXV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 28 października 2016 roku
w godz. od 16:00 do 17:45 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski otworzył XXV 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 oraz sołtysów Gminy Książ
Wlkp.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny- usprawiedliwiony: Marek Molecki
Radny Krzysztof Hypki dotarł o godzinie 16:20.
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.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
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7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
11. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w
ramach inicjatywy lokalnej.
12. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.
Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad stanowią załączniki nr 3
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września br. został przyjęty jednogłośnie,
w obecności 13 radnych- 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, Teofil Marciniak 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
2016 rok.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, a następnie
porosił o zabranie głosu Panią Skarbnik, która poinformowała, że :
W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 278 181,06 zł
w działach:
a. 010 – zwiększono o kwotę 196 086,06 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.333.2016.8 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
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b.

c.

d.

e.

oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych za drugi okres
płatniczy w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
754 – zwiększono o kwotę 4 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXI/162/2016 Rady Powiatu
w Śremie z dnia 30 września 2016 roku, która udzieliła gminie Książ Wlkp. pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. na
częściowe dofinansowanie organizacji zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Po stronie wydatków zwiększono dotację dla OSP
Książ Wlkp. na zadania bieżące,
801- zwiększono o kwotę 3 650,00 zł, w tym 50,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.266.2016.8 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu
zakupu podręczników- gimnazjum niepubliczne oraz 3 600,00 zł zwiększono plan finansowy
dochodów i wydatków w Zespole Szkół w Mchach z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie
w stołówkach szkolno przedszkolnych przeznaczonych na zakup żywności.
852 – zwiększono o kwotę 66 505,00 zł z tego kwotę:
1/ 245,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2016.5
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016
roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
2/ 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz
obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.207.2016.5.,
3/ 51 860,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.313.2016.8
z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp.
4/ 13 500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.323.2016.8
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17ust.
1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.
900 – zwiększono o kwotę 7 940,00 z tego:
a/ 5 940,00, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w wysokości 48,79% z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na
realizację przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy
Książ Wielkopolski”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian - całkowity koszt
wynosi 12 177,00 zł brutto,
b/ 2 000,00 zł zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402
ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z
zakresu ochrony środowiska. Dokonano zmian w załączniku Nr 8 zwiększający wydatki na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmiany niniejsze
spowodowały również zmiany w załączniku Nr 3 – Wydatki majątkowe na rok 2016.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w postaci przeniesień pomiędzy
rozdziałami i paragrafami tego samego działu m. in. na zwrot odsetek za zwroty świadczeń
wychowawczych oraz na zakup obieraczki do ziemniaków w stołówce w SP Książ Wlkp.
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Dokonano zwiększenia planu finansowego w Publicznym Przedszkolu w Książu Wlkp. z
tytułu
utworzenia
od
dnia
1 września dodatkowego oddziału przedszkolnego w wysokości 27 000,00 zł.
W SP Chwałkowo Kościelne zwiększono plan finansowy o kwotę 12 445,00 zł na zakup
i wymianę fragmentu opłotowania przed budynkiem szkoły, montaż na dachu śniegołazów
i montaż nowych rynien .
Zwiększono środki w planach finansowych z tytułu odpraw emerytalnych dla pracowników:
- SP Książ Wlkp. o kwotę 17 400,00 zł,
- Gimnazjum w Książu Wlkp. o kwotę 14 400,00 zł.
W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonano zmian po stronie wydatków dokonując
przesunięć w celu dostosowanie planów do potrzeb, m.in. na opłaty za mapy, ekwiwalenty
dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Książ Wlkp. za udziały w akcjach oraz ze względu
na zwiększone koszty energii elektrycznej i rozmów telefonicznych, na wypłaty
ekwiwalentów dla pracownika utrzymania boisk sportowych.
Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami inwestycji pn. „ Przebudowa schodów
wejściowych w Zespole Szkół w Mchach”. Przebudowa dotyczy dostosowania schodów do
wymogów niepełnosprawnych uczniów ( podjazd).
W Zespole szkół w Mchach dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na wypłaty
brakujących środków dodatków wiejski i mieszkaniowy, środki BHP, umowa zlecenie dla
opiekuna dla dziecka niepełnosprawnego oraz remont drzwi wejściowych.
W załączniku Nr 7 Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększył przychody i
koszty o kwotę 50 000,00 zł z tytułu sprzedaży ścieków i wody,
Po stronie kosztów zwiększono § 6070 o 50 000,00 zł z tego :
40 000,00 zł przeznaczono na wykonanie odmulnika – SUW Mchy,
10 000,00 zł przeznaczono na wykonanie wiaty na oczyszczalni ścieków w Kiełczynku.
Rady Bohdan Kaczmarek zapytał, czy całość kwoty przeznaczonej na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych, wydatkowana jest na ten cel.
Pani Skarbnik, Barbara Matuszczak odpowiedziała, że 2% kwoty przeznaczane jest na
pokrycie kosztów postępowania oraz obsługę zadania, która obejmuje m.in. zakup papieru
oraz tonerów do drukarek.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał, czym spowodowany jest wzrost wydatków w dziale
852, w paragrafie dotyczącym świadczeń rodzinnych.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki te wydatkowane są na podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej, a wysokość kwoty uzależniona jest od ilości wypłacanych świadczeń.
Radny Bohdan Kaczmarek poprosił o wyjaśnienie różnicy w wysokości subwencji
oświatowej w latach 2015 i 2016. Zapytał, czy można sporządzić zestawienie w tym zakresie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, ze można sporządzić przedmiotowe zestawienie. Jednakże,
kwota przeznaczona na rok 2016, to tylko plan finansowy, którego szczegółową realizację
można będzie przedstawić po dniu 31.12.2016r.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XXV/163/2016, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2017.
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Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i poprosił o
zabranie głosu Burmistrza Książa Wlkp., Pana Teofila Marciniaka.
Pan Teofil Marciniak wyjaśnił, że skutkiem obniżenia podatku od nieruchomości oraz
podatku od środków transportowych jest zmniejszenie wpływów w budżecie gminy.
Dodał również, że w związku z przyjęciem stawek Głównego Urzędu Statystycznego w
sprawie średniej ceny skupu żyta, będących podstawą do wyliczenia wysokości podatku
rolnego, nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXV/164/2016, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXV/165/2016, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych .
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXV/166/2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę od 17:00 do 17:10.
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.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXV/167/2016, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.12. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał
informację dotyczącą złożonych przez kierowników referatów, dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz zakładów budżetowych oświadczeń majątkowych. Następnie
Przewodniczący, odczytał informację o złożonych przez radnych oświadczeniach.
Informacje Burmistrza i Przewodniczącego Rady stanowią odpowiednio załączniki nr 11 i
12.
Ad 13. Interpelacje i zapytania radnych.
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Radny Bohdan Kaczmarek zwrócił uwagę, że wystawa przedstawiona na Rynku z okazji
77. Rocznicy Rozstrzelania Obywateli ziemi ksiąskiej i dolskiej zawierała błędy. Wskazał
także na nieprawidłowości zawarte w zaproszeniach przygotowanych przez Centrum Kultury
Książ Wlkp. z okazji Święta Niepodległości, które odbędzie się 11 listopada br.
Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział na zaległe wnioski.
Wyjaśnił także nieścisłości związane z informacją w sprawie wprowadzenia strefy płatnego
parkowania w Książu Wlkp., które pojawiły się w lokalnej prasie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odczytał treść odpowiedzi na Apel nr
XXIV/2/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie planowanej dyslokacji zespołu
ratownictwa medycznego stacjonującego w Książu Wlkp. do Śremu, otrzymanych z
Ministerstwa Zdrowia oraz od Wojewody Wielkopolskiego.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Marek Tombarkiewcz w swoim
wystąpieniu, poinformował iż planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad
systemem ratownictwa na terenie województwa jest zadaniem wojewody. W ramach jego
realizacji, Wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu, który następnie jest
przekazywany Ministrowi Zdrowia celem zatwierdzenia. Plan ten obejmuje m.in. informacje
o liczbie, rozmieszczeniu, obszarach działania i rejonach operacyjnych zespołów ratownictwa
medycznego i jest opiniowany przez jednostki powiatowe i samorządowe. Poinformował
również, że na dzień sporządzenia odpowiedzi, tj. 19 października br. do Ministerstwa
Zdrowia nie wpłynął projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego, zawierający zmiany
w zakresie liczby oraz rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego w rejonie
operacyjnym powiatu śremskiego.
Wojewoda Wielkopolski, poinformował iż w związku z Apelem nr XXIV/2/2016 z dnia 30
września 2016r. ws. zmiany miejsca stacjonowania podstawowego zespołu ratownictwa
medycznego (ZRM) z Książa Wlkp. do Śremu, przedmiotowa relokacja jest działaniem
koniecznym oraz co istotne wynika z propozycji zarówno władz powiatu jak i szpitala, opartej
na analizie wyjazdów ZRM w powiecie śremskim. Podkreślono również, że do
najistotniejszych kryteriów, mających wpływ na liczbę i rozmieszczenie ZRM w
województwie wielkopolskim należą : czas dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia oraz liczba
interwencji ZRM z uwzględnieniem liczby wyjazdów do stanów nagłego zagrożenia
zdrowotnego. W związku z powyższym, relokacja zaplanowana jest na dzień 10 stycznia
2017r., jednakże należy zaznaczyć, że przedmiotowa zmiana wymaga zatwierdzenia przez
Ministra Zdrowia.
Odpowiedzi na Apel nr XXIV/2/2016 Rady Miejskiej w Książu wlkp. stanowią odpowiednio
załączniki nr 13 i 14.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski zwrócił się z prośba o zabranie
głosu do przedstawicieli Rady Powiatu w Śremie.
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Pan Wojciech Świdurski, wyjaśnił że Starosta śremski wraz z przedstawicielem Szpitala w
Śremie, zwrócili się do Wojewody o przyznanie dodatkowej karetki, która stacjonowałaby w
Śremie, Prośba ta nie miała nic wspólnego z zabraniem karetki z Książ Wlkp..
Radny Marek Celka podkreślił, że karateka nie jest w stanie dojechać we wskazanym
ustawowo czasie, (tj. w ciągu 20 minut poza miasto) do miejscowości znajdujących się na
terenie naszej gminy. Może warto zatem wskazać, że łamana jest ustawa.
Radny Marcin Weiss podkreślił, że w przypadku wskazanego w ustawie czasu dotarcia na
miejsce zdarzenia dla ZRM brane pod uwagę są dane statystyczne, które nie mają żadnego
przełożenia na rzeczywistość.
Rady Bohdan Kaczmarek zapytał o możliwość dalszego procedowania apelu.
Radca prawny, Pan Krzysztof Janicki, wyjaśnił iż w tym przypadku nie ma dalszej drogi
odwołania, można jedynie zwrócić się z kolejną prośbą.
Ad 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Pani Mirela Grześkowiak, Zastępca Burmistrza szczegółowo omówiła wyniki I edycji
Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na rok 2017., w ramach którego zrealizowane
zostaną następujące zadania : Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy oraz
Bieg kolorów – impreza biegowa i festiwal kolorów, których łączna wartość opiewa na
kwotę 95 400, 00 zł i nie przekracza planowanej puli środków (100 000,00 zł)
przeznaczonych na budżet obywatelski.
Pan Dariusz Górka, inicjator zwycięskiego projektu podziękował przedstawicielom
samorządu za ideę Budżetu Obywatelskiego, która w przypadku mieszkańców Chrząstowa
przełożyła się na wymierne korzyści.
Ad 16. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXV sesję
Rady Miejskiej o godz. 17:45.
Protokołowała
Jagoda Paszczak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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