O. 0002.24.2016
PROTOKÓŁ NR XXIV/2016
z XXIV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 30 września 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 XXIV 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
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny- usprawiedliwiony: Marek Molecki
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, zaproponował, aby do porządku obrad sesji wprowadzić
dodatkowe punkty, tj.
Za punktem 6 wprowadzić dodatkowy punkt 7, o nazwie:
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Za punktem 10, wprowadzić punt 11, o nazwie:
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy.
Za punktem 11, punkt 12, o nazwie:
 Podjęcie apelu w sprawie nieprzenoszenia karetki pogotowia z Książa Wlkp. do Śremu.
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Rada Miejska jednogłośnie przy „14” głosach „za” opowiedziała się za wprowadzeniem
Dodatkowych punktów. Każdy z punktów został przegłosowany z osobna.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
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 2016-2022.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze
2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania
i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy.
12. Podjęcie apelu w sprawie nieprzenoszenia karetki Pogotowia Ratunkowego z Książa
Wlkp. do Śremu.
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 protokołów z poprzednich sesji.
Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia br. został przyjęty jednogłośnie,
w obecności 14 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.
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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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XXIV/159/2016, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały, a następnie poprosił o omówienie
uzasadnienia przez Panią Skarbnik, która poinformowała, że:
W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 534 542,31
zł w działach:
cyt.” 010- zmniejszono o kwotę 1,53 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr
FB- I.3111.108.2016.8 – korekta planu dotacji celowej dotycząca środków przeznaczonych
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 w I półroczu 2016 roku, 758 –
zwiększono o kwotę 110 921,93 zł , zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB- I.3111.235.2016.5 jako zwiększenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy
celowej budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2015 roku ( 40%).
Środki niniejsze zostały przeznaczone na remonty 5 biur Urzędu Miejskiego i Sali Sesyjnej,
która jest również Salą Ślubów w tym remont elektryki i podług, zakup nowych mebli
biurowych, krzeseł i foteli obrotowych oraz 20 000,00 zł przeznaczono na budowę
oświetlenia drogowego w Chrząstowie – droga w kierunku szkoły.
801- zwiększono o kwotę 33 323,91 zł, z tego
- kwota 24,99 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.118.2016.2
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- szkoły podstawowe,
kwota
33 298,92
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 podręcznikówgimnazja publiczne i niepubliczne.
852 – zwiększono o kwotę 388 520,00 zł z tego 367 220,00 zł, z przeznaczeniem na
realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków, zasiłków
dla opiekunów oraz na opłacenie składki ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z pismem Wojewody
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Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.254.2016.8 oraz kwotę 21 300,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie
z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8.
854 – zwiększono o kwotę 1 778,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I. 3111.245.2016.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Dodatkowo w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano również zmian w działach:
1/ 750 – przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w celu dostosowania ich do wysokości
potrzeb między innymi na zakup energii i gazu, delegacje dla pracowników oraz szkolenia
pracowników,
2/ w dziale 600, 900, 921 i 926 dokonano zmian dotyczących funduszu sołeckiego
w sołectwach:
- Mchy – zmniejszono środki na budowę sceny o kwotę 7 775,00 zł i przeznaczono je nas
zakup ławek, które znajdą się wokół sceny oraz przeznaczono 5 000,00 zł na dołożenie
punktów świetlnych w Mchach,
- Ługi - zrezygnowano z przedsięwzięcia usunięcia korzeni drzew przy drodze gminnej
w wysokości 3000,00 zł, natomiast zwiększono środki na Dołożenie punktów świetlnych
we wsi Ługi,
- Brzóstownia – zrezygnowano z remontu drogi gminnej wewnętrznej w wysokości
12 200,00 zł na rzecz zakupu ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw
w miejscowości Brzóstownia oraz równanie terenu i zakupu żwiru i cementu.”
Radny Bohdan Kaczmarek złożył wniosek o treści:
„ składam formalny wniosek o przesunięcie kwoty 92 000,00 zł pochodzącej z funduszu
sołeckiego na wykorzystanie na remont w Urzędzie Miejskim, którego to remontu ja
całkowicie nie neguję, bo powinien być zrobiony ale nie z tych pieniędzy i przeznaczenie tych
pieniędzy zgodnie z tytułem na potrzeby wsi. Moja wypowiedź nie jest tanią agitką czy
uprawianiem taniej polityki. Sam mieszkam na wsi ponad 16 lat i jestem przekonany, że te
pieniądze powinny trafić z powrotem do funduszu sołeckiego. Proszę Pana Przewodniczącego
aby przegłosować mój wniosek”.
Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie , kto jest za wnioskiem Radnego Bohdana
Kaczmarka.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 3 głosach „za” , 5 głosach „przeciw”
i 6 glosach „wstrzymującym się” odrzuciła wniosek.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 11 głosach „za” , 1 głosie „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIV/160/2016, która stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze
2016 r.
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Przewodniczący obrad zaproponował, aby nie odczytywać opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku, informując przy tym, ze
opinia jest pozytywna.
Radni wyrazili zgodę, aby nie odczytywać.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania
i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.”
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXIV/161/2016, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił, aby Zastępca Burmistrza
uzasadniła cel podjęcia powyższego projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
w trzech punktach stwierdziła nieważność uchwały – poprzednia uchwała, która została
podjęta na XXIII sesji w sierpniu 2016 r. jest ważna, ale ze względu na czytelność dokumentu
-po uprzednim zastosowaniu się do wymogów RIO czyli usunięciu uchybień, zasadnym było
przygotowanie nowego projektu ze względu na większą przejrzystość wzoru deklaracji.
Radny Krzysztof Hypki zapytał w jaki sposób odnieść się do zapisu paragrafu 2 pkt 1
przedstawionego projektu uchwały mówiącego o tym, że właściciel zobowiązany jest złożyć
deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca. Uściślając co w przypadku gdy właściciel nieruchomości
jeszcze nie
zamieszkuje pod adresem nieruchomości, a „wytwarza” odpady poprzez pracowników tam
pracujących.
Radca prawny Pan Krzysztof Janicki poinformował, że ten zapis o takiej treści musi być
ponieważ jest to powtórzenie zapisu ustawowego. Nie ma możliwość zmodyfikowania zapisu
bądź jego usunięcia.
Zdaniem radnego Pawła Walkowiaka należałoby się odwołać od zapisu ustawowego.
Radca prawny Pan Krzysztof Janicki poinformował, że aby móc zaskarżyć rozstrzygnięcie
nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej, to nie należałoby podejmować obecnej uchwały,
z kolei podjęcie obecnej uchwały jest konieczne ponieważ spowoduje, że poprzednia straci
moc, a tym samym wyeliminuje pozostałe uchybienia wskazane przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.
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Radny Bohdan Kaczmarek zapytał radcę prawnego czy lepszym rozwiązaniem dla gminy
byłoby niepodejmowanie uchwały.
Zdaniem radcy prawnego trudno jest rozstrzygać jaki byłby efekt w momencie odwołania
się do sądu. Sądy i Regionalne Izby Obrachunkowe stoją na stanowisku, by zapisy uchwały
były tożsame z zapisami ustawowymi.
Przewodniczący obrad, zapytał radnych czy wyrażają zgodę na to, aby nie odczytywać
projektu uchwały, ponieważ była odczytywana na poprzedniej sesji.
Radni w głosowaniu jednogłośnie opowiedzieli się za nie odczytywaniem projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXIV/162/2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę od 17: 10 do 17:20.
Ad 12. Podjęcie apelu w sprawie nieprzenoszenia karetki Pogotowia Ratunkowego z Książa
Wlkp. do Śremu.
Przewodniczący obrad, zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie apelu w sprawie
nieprzenoszenia karetki pogotowia.
Przewodniczący odczytał stosowny projekt apelu wraz z uzasadnieniem.
Zdaniem radnego Marcina Weissa nonsensem jest ściąganie w razie zaistnienia potrzeby
karetki z Książa Wlkp. do Śremu oznakowanej literą P, która nie ma sprzętu podtrzymywania
funkcji życiowych, tylko karetki specjalistyczne taki sprzęt posiadają. Każda z karetek czy
podstawowa czy specjalistyczna ma inne zadania. Nasza przeznaczona jest do nagłych
zachorowań bo jest niższej kategorii- nie dysponuje respiratorem. Punktem odniesienia, aby
przenieś karetkę do Śremu było to, że nie mają czym wyjeżdżać. Na naszym powiecie jest
niedobór karetek. Nie chciałbym narażać mieszkańców naszej gminy na dłuższy dojazd
karetek. Dłuższy dojazd może się przełożyć na większą liczbę zgonów. Karetka ma na
dojechanie na miasto 15 minut, poza miastem 20 minut. Myślę, że wspólnymi siłami
powalczymy po, to by nam jej nie zabierano.
Radny Krzysztof Hypki zapytał ile jest karetek w Śremie.
Radny Marcin Weiss odpowiedział, że trzy, jedna jest specjalistyczna z lekarzem, druga
transportowa czyli tylko do transportu i nasza podstawowa.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła apel,
XXIV/2/2016 który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań.
Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
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Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział na zaległe wnioski.
Ad 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są wnioski lub informację
Radny Paweł Walkowiak zasygnalizował aby jak co roku dokonać przeglądu dróg
asfaltowych .
Radna Antonina Jankowiak poinformowała, że w programie publicystycznym którego
oglądała pt: „Minęła dwudziesta” dyskutowana w sprawie dróg. Urząd Wojewódzki ma
w dyspozycji 107 miliardów z przeznaczeniem na remont dróg. Radna prosiła o pochylenie
się na tym tematem, być może udałoby się naprawić drogę o nr. 437.
Radny Kazimierz Zegar zgłosił dewastację dwóch znaków drogowych w Konarskim przy
firmie „Konbet”, zwłaszcza ten znak, który stał przy wjeździe na drogę wojewódzką.
Radny Marian Suchecki- zapytał o samochód „skup samochodów” który stoi od roku na
rynku – sprawa utknęła w miejscu. Następna sprawa oznakowania poziomego miało być na
rynku robione- nie jest realizowane i sprawa samochodów parkujących od 5:00 rano do 17:00.
Przewodniczący Rady, przekazał prośbę mieszkańców Ługów, aby wystosować pismo
do burmistrza Jaraczewa z prośbą o wyrównanie drogi, która prowadzi z Ługów
do Niedźwiad. Jest to droga dojazdowa do pól.
Ponadto Przewodniczący obrad poinformował, o efekcie I apelu, który został podjęty przez
Radę Miejską w dniu 29 sierpnia br. w sprawie niedopuszczenia do budowy norek
amerykańskich w gminie Jarczewo w miejscowości Niedźwiady, mówiącym o umorzeniu
postepowania przez inwestora.
Burmistrza przekazał jeszcze kilka spraw na temat środków finansowych w ramach funduszu
sołeckiego. Gdy środki wpływają we wrześniu, to nie sposób wprowadzić dodatkowe zadania,
przygotować dokumentację i zająć się realizacją. Jest to niemożliwe. Dlatego na bieżąco jest
szukanie wolnych środków. Niektóre zadania inwestycyjne nie są zaplanowane, a są
realizowane. Dodatkowe działania są cały czas podejmowane choć nie były zaplanowane.
Do sołectw trafia dużo więcej pieniędzy niż otrzymujemy rekompensaty.
Radny Bohdan Kaczmarek podziękował za udzielenie informacji dodając, że pozwoli sobie
pozostać przy swoim zdaniu.
Ad 16. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXIV sesję
Rady Miejskiej o godz. 17:45.
Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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