O. 0002.22.2016
PROTOKÓŁ NR XXII/2016
z XXII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 27 czerwca 2016 roku
w godz. od 16:00 do 18:10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XXII 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 m.in. Pana
Wojciecha Koterbę.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
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.
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej
Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na
odcinku Zaborowo- Kiełczynek”.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne- Panienka”.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.”
Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076 P w Gogolewie o długości 1100 mb”.
Każdy z dodatkowych punktów, został w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za”
przegłosowany.
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Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
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 północno- zachodniej części
miasta Książa Wlkp.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w południowo- wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym
Radoszkowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej
Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na
odcinku Zaborowo- Kiełczynek”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne- Panienka”.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.”
Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076 P w Gogolewie o długości 1100 mb”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za
korzystanie z tych
przystanków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 19 maja 2014 r.
w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu
zbiorowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Śrem w zakresie gminnych
przewozów pasażerskich.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na
terenie gminy Książ Wlkp.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.

2

19. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę Nr XXV/214/97 Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Książ Wlkp.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Podjęcie uchwały 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
24. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Książ Wlkp.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
28. Wolne głosy, wnioski i informacje.
29. 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 XXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 maja został przyjęte jednogłośnie, w obecności
15 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.
Gościem obrad sesji był Pan Wojciech Koterba z Mieszkowa, założyciel tamtejszej Izby
Regionalnej oraz inicjator i dowódca działającej przy Centrum Kultury, Młodzieżowej Grupy
Rekonstrukcyjnej Kosynierów z Książa Wlkp. W podziękowaniu z pełną poświęcenia pracę i
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postawę Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, złożyli życzenia i wręczyli list
gratulacyjny wraz z kwiatami.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno- zachodniej części miasta
Książa Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXII/131/2016, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
położonego
w południowo- wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym
Radoszkowo.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXII/132/2016, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXII/133/2016, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zarządził 10- minutową przerwę od 17:00 do17:10.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr
4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku
Zaborowo- Kiełczynek”.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXII/134/2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne- Panienka”.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/135/2016, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa
nawierzchni drogi Nr 4076 P w Gogolewie o długości 1100 mb”.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXII/136/2016, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
Przewodniczący obrad,
odczytała uzasadnienie.

odczytał stosowny projekt uchwały, wcześniej Pani Skarbnik

Radny Krzysztof Hypki poprosił, aby wyjaśnić dodatkową kwotę, która została
wprowadzona do projektu uchwały budżetowej - 12 177,00 zł, za opracowanie planu
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że powyższy plan, umożliwi osobom
fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz gminie możliwość skorzystanie z dofinasowania
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dofinansowanie ma wynosić 60 %.
Rada Miejska w obecności 15 radnych przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”
się podjęła uchwałę nr XXII/137/2016, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z
tych przystanków.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/138/2016, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 19 maja 2014 r.
w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/139/2016, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Śrem w zakresie gminnych
przewozów pasażerskich.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/140/2016, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
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Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na
terenie gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/141/2016, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/142/2016, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
Ad 19. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę Nr XXV/214/97 Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/143/2016, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu
Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/144/2016, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/145/2016, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu
Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/146/2016, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
Ad 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których
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zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/147/2016, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu
Ad 24. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXII/148/2016, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu
Ad 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 9 głosach „za” i 6 „wstrzymujących się”
podjęła uchwałę nr XXII/49/2016, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego
protokołu.
Ad 26. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań.
Ad 27. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział na zaległe wnioski.
Ad 28. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są wnioski lub informację
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak cyt.” chciałabym zadać pytanie radnemu
Panu Kaczmarkowi. Bo na ostatniej sesji zwrócił uwagę, że na stronie internetowej gminy
znajduje się informacja, zakładka czy link do państwa strony, czyli jak rozumiem jest bez
Państwa zgody używane. Chciałaby się dowiedzieć, żeby ten temat wyjaśnić, o co konkretnie
chodzi i wtedy będę mogła odnieść się do zarzutu”.
Radny Bohdan Kaczmarek cyt. „ nie pani burmistrz, to nie był żaden zarzut, to była moja
reminiscencja na ten temat. To, że nasza strona jest fachowa i ma zainteresowanie na
fanpage facebocku ok. 1100 polubień”.
Zastępca Burmistrza- cyt.„ ale mówimy o …”
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Radny Bohdan Kaczmarek cyt . „ o Wirtualnej Izbie Regionalnej. Strona, która
zgromadziła wiele tysięcy rekordów map, przedmiotów, dokumentów i starej prasy itd.
Natomiast na stronie np. CK, jest informacja, że CK posiada zbiór fotografii. Ja je doskonale
znam. Są fotografie w bardzo kiepskim stanie. Były eksponowane często przy pomocy szpilek –
gdzie robiło się kilkanaście dziurek na tym. Znam sytuację i służę dokumentacją w postaci
fotografii. Gdzie dokumenty z 1902 roku były w taki sposób ewidencjonowane, że była kartka,
mała karteczka, przypinana „na czoło” dwoma taśmami. Introligator, który to zobaczył, to
mu włosy „dęba stanęły”. Doskonale wiem, jakie są wymogi żeby coś republikować i to nie
był zarzut, tylko się po prostu się podzieliłem. Cały czas jestem przeciwny takiemu
prowadzeniu Izby Regionalnej, bo np. Wojtek Koterba opowiada, że była to piękna wystawa.
Owszem była piękna, ale co z tego. Skoro ktoś, kto udostępnił zbiór swoich szabel był w tym
czasie na rybach. Kto może opowiedzieć o swojej pasji, o swoim zbiorze najlepiej, jak ten
który, to zbiera. No nikt inny. Proszę państwa szabel było 16, a widzów doskonale widać na
fotografiach, że 10 z tego 8 osób z polecenia, nie z pasji. Nam chodzi o to, żeby to było
prowadzone z pasją, a nie z polecenia. Stad pozwoliłem sobie powiedzieć. A nasza strona jest
linkowana i jest polecana. I to nie był zarzut pani Burmistrz”.
Zastępca Burmistrza cyt.” być może Pana źle odebrałam. Choć gdybyśmy przytoczyli słowa
z protokołu, to właśnie było w takiej formie wypowiedziane. Niemniej jednak domyśliłam się,
że chodziło o WIR, której rzeczywiście link znajduje się na naszej stronie. Chciałabym
dopełnić formalności, czy Państwo wyrażają zgodę. Bo wiem, że swojego czasu, kiedy ta WIR
była zakładana bodajże w 2012 r., to Państwo wnioskowaliście o taką zgodę. Nie mamy co
prawda tego na piśmie. Państwo wnioskowaliście, żeby na stronie urzędu takie przekerowanie
się znalazło, stąd też nasza wola i też byliśmy tym zainteresowani. Niemniej jednak po
ostatniej pańskiej wypowiedzi chciałabym uzyskać zgodę, czy Państwo wyrażacie zgodę, czy
nie. Czy jesteście tym zainteresowani. Bo my i tak pisemnie wystąpimy, czy ma być, czy mamy
zdjąć”.
Radny Bohdan Kaczmarek cyt. „skoro macie Państwo wystąpić pisemnie, to ja poczekam
na wystąpienie pisemnie i się ustosunkuję”.
Zastępca Burmistrza cyt. „ zapytam, czy jest zainteresowanie żeby takie przekierowanie
było”.
Radny Bohdan Kaczmarek cyt. „dobrze, oczywiście- będziemy czekali”.
Ad 29. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXII sesję
Rady Miejskiej o godz. 18:10.
Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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