O. 0002.21.2016
PROTOKÓŁ NR XXI/2016
z XXI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 23 maja 2016 roku
w godz. od 17:00 do 19:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XXI 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,
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 14 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny- usprawiedliwiony: 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 odczytał porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XIX i XX 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 budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ
Wlkp. za rok 2015.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości
gruntowej, położonej w miejscowości Jarosławki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
12. Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2015.
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.
Protokoły z XIX i XX Sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte 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.
Burmistrz, Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym,
które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zapytał czy radni mają pytania do złożonych sprawozdań.
Radny Paweł Walkowiak wyraził swoją pozytywną opinię w sprawie spotkania burmistrza
z przedstawicielem Enea Września. W wyniku przeprowadzonych rozmów podjęto decyzję o
budowie stacji transformatorowej w okolicach Książa Wlkp. Przyczyni się to do zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego gminy i pozwoli na rozwój istniejących i powstanie nowych
przedsiębiorstw.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXI/126/2016, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ
Wlkp. za 2015 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Przewodniczący
RM poinformował, że ww. sprawozdanie zostało omówione na komisji wspólnej, ponadto
każda z komisji stałych pracowała nad sprawozdaniem i pozytywnie je zaopiniowała. Radni
nie mieli dodatkowych pytań i uwag zatem w dalszej części sesji zapoznano się z opinią Nr
SO-0954/20/11/Ln/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ
Wlkp. za 2015 rok, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Następnie
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Hypki odczytał opinię Komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok, która stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały i zapytał
czy są jeszcze dodatkowe pytania bądź uwagi.
Radny Bohdan Kaczmarek poinformował, że jest przekonany że wszelkie poczynania
finansowe Gminy Książ Wlkp. przebiegały zgodnie z prawem, o czym świadczy opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale wizja radnego w sprawie prowadzenia gospodarki
finansowej Gminy jest odrębna i będzie głosował przeciw.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „ przeciw”
podjęła uchwałę nr XXI/127/2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski poprosił, aby Burmistrz Pan Teofil
Marciniak ponownie zapoznał radnych oraz innych zgromadzonych gości na sesji
z informacją o stanie mienia gminnego. Radni pytań dodatkowych nie mieli. Następnie
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Hypki przedstawił wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi absolutorium, który stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu. W dalszej części Zastępca Burmistrza odczytała uchwałę Nr SO0955/28/11/Ln/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 19 maja 2016 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 2015 rok, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych bezwzględną większością ustawowego składu
Rady przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę nr XXI/128/2016, która
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zarządził 10- minutową przerwę od 17:55 do18:05.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej,
położonej w miejscowości Jarosławki.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, jednogłośnie- przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXI/129/2016, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, jednogłośnie- przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXI/130/2016, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
rok 2015.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i jednym głosie „przeciw”
przyjęła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań.
Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział na zaległe wnioski.
Ad 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał Burmistrza kiedy będzie zamontowana tablica z nazwą
miejscowości Chromiec. Ponadto radny poinformował o bardzo złym stanie chodnika
w Sebastianowie i prosił o interwencje w jego sprawie.
Radna Antonina Jankowiak zapytała na jakim etapie jest budowa drogi do szkoły
w Chrząstowie?
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Ponadto radna Antonina Jankowiak korzystając z obecności radnych powiatu zapytała czy
jest szansa na wykonanie odcinka drogi powiatowej ok. 400 m w Sroczewie, co pozwoliłoby
połączyć istniejące już asfaltowe drogi.
Radny powiatu Pan Wojciech Świdurski odpowiedział, że w roku 2016 zostały
zaangażowane już duże środki finansowe na realizacje chodnika i innych dróg na terenie
gminy Książ Wlkp. Na chwilę obecną radny nie może obiecać realizacji drogi w Sroczewie,
ale z pewnością będzie pamiętał o zgłoszonym wniosku.

Ad 16. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXI sesję
Rady Miejskiej o godz. 19: 15.
Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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