O. 0002.19.2016
PROTOKÓŁ NR XIX/2016
z XIX sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 20 kwietnia 2016 roku
w godz. od 16:00 do 17:40 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XIX 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.,
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.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecni- usprawiedliwieni: radny Krzysztof Hypki i radny Krzysztof Sójka
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 Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
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 zmieniającej uchwałę w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Kultury Książ Wlkp. za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru
zabytków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych,
położonych
w miejscowości Mchy oraz Chwałkowo Kościelne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
17. 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 XVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2016 roku został przyjęty
jednogłośnie, 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, Pan 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 Bohdan Kaczmarek zapytał ile osób uczestniczyło w prelekcji zorganizowanej
w dniu 17 kwietnia w Regionalnej Izbie Pamięci w Książu Wlkp., oraz ile wynosiło
wynagrodzenie dla prelegentów.
Burmistrz Teofil Marciniak odpowiedział, że pomimo licznych zaproszeń (skierowanych
dla radnych, sołtysów i innych gości) frekwencja była niewielka.
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Dyrektor CK ustosunkowała się do pytania w sprawie wysokości wynagrodzenia dla
prelegentów.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającą 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 13 radnych, przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XIX/116/2016, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały oraz Pani Skarbnik omówiła
zmiany do budżetu. Przewodniczący obrad zapytał czy są dodatkowe pytania.
Radny Bohdan Kaczmarek przedstawił swoją analizę dotyczącą wydatków w budżecie
w ciągu ostatnich trzech lat. Zdaniem radnego w 2015 roku „zaoszczędzono” w budżecie
gminy kwotę 2 800 000,00 zł- z tego 1 700 000,00 zł wydatki bieżące a 1 100 000,00 zł
wydatki inwestycyjne, następnie w roku 2014 „zaoszczędzono” kwotę 3 200 000,00 zł, z tego
2 300 000, 00 zł wydatki bieżące, 900 000,00 zł wydatki inwestycyjne a w 2013 roku
„zaoszczędzono” 2 600 000,00 zł , z czego 2 000 000,00 zł wydatki bieżące, 600 000,00 zł
inwestycyjne. W związku z powyższym zdaniem radnego oznacza to, że burmistrz nie
realizuje zaplanowanych inwestycji. Niezrozumiałe dla radnego jest to, że pomimo tego , że
na koniec 2015 r., „wolne środki” w budżecie stanowiły kwotę 1 100 000,00 to został
zaciągnięty kredyt w wysokości 273 000,00 zł.
Następnie radny zapytał o zrealizowane inwestycje- o budowę szaletu miejskiego w kwocie
143 000,00 zł. Po rozeznaniu cenowym radny stwierdził, ze szalet wraz z jego montażem
mógł kosztować ok. 50 000,00 zł. Pytanie -co z pozostałą kwotą 100 000,00 zł- na co została
przeznaczona.
Kolejna uwaga radnego dotyczyła budowy sieci kanalizacyjnej, zdaniem radnego kwota na
budowę sieci kanalizacyjnej ciągle się zmienia (zwiększa). Pytanie- dlaczego jeszcze nie
został ogłoszony przetarg?
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że przygotowując przetarg powinna być
zabezpieczona pełna kwota inwestycji, a jeśli się znajdzie wykonawca, który zrealizuje
inwestycje za niższą wartość, to tym bardziej są to środki zaoszczędzone, które można
wykorzystać na wydatki bieżące.
W sprawie kosztów szaletu. Na kwotę składało się także wykonanie sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej wraz z doprowadzeniem prądu i oświetleniem wokół budynku.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XIX/117/2016, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Kultury Książ Wlkp. za rok 2015.
Przewodniczący obrad, poprosił Panią Dyrektor CK, aby omówiła ww. sprawozdanie.
Sprawozdanie, zostało przedstawione w formie multimedialnej i stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu. Następnie został odczytany stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem przez Przewodniczącego RM.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie-przy 13 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XIX/118/2016 , która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zarządził 10- minutową przerwę od 16:55 do17:05.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Książ Wlkp.
Kierownik OPS tytułem wstępu omówiła Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Książ
Wlkp., następnie Przewodniczący obrad,
odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie- przy 13 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XIX/119/2016, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru zabytków.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie- przy 13 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XIX/120/2016, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych,
położonych w miejscowości Mchy oraz Chwałkowo Kościelne.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie- przy 13 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XIX/121/2016, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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Radny Bohdan Kaczmarek zapytał w jakim celu gmina nabywa grunt?
Burmistrz Teofil Marciniak odpowiedział, że jest grunt, który pozwoli na ewentualną
zamianę z Nadleśnictwem Jarocin gruntu pod budowę hali sportowej. Na dzień dzisiejszy nie
ma jeszcze stuprocentowej pewności czy dojdzie do transakcji, ale do końca kwietnia będzie
wszystko wiadomo.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał czy wiadomo jaki będzie koszt transakcji?
Burmistrz Teofil Marciniak odpowiedział, że udało się wynegocjować 3,50 zł za m2.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XIX/122/2016, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
Ad 14. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań.
Ad 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział na zaległe wnioski.
Ad 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał czy my jako Gmina mamy wpływ na dofinansowania
innych zabytków oprócz kościołów wymieniając np. folwark w miejscowości Świączyń.
Do tematu włączył się radny Paweł Walkowiak informując , że folwark należy do Agencji
Nieruchomości Skarbu Państwa, a zarządzającym nim jest firma Książ- Rol, która miała
otrzymać informacje, że Agencja nie wyraża zgody na remont. Zdaniem radnego decyzja
w sprawie zakwalifikowania budynku jako zabytek jest nieuzasadniona, ponieważ budynki
te pochodzą z roku ok. 1943 . Zdaniem radnego Kazimierza Zegara, problem ten nie tylko
dotyczy Świączynia, ale także innych miejscowości.
Burmistrz Teofil Marciniak-odpowiedział, że gmina może wpierać i wspiera zabytki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Ponadto Burmistrz powrócił do
tematu folwarku w Świączyniu, dzieląc się informacją jaką uzyskał. Mianowicie- gdyby
podjęto remont, to nie ma możliwości odliczenia kwoty remontu z dzierżawy, jaka jest
płacona do Agencji.
Prezes Stowarzyszenia w Chrząstowie Pan Zbigniew Szozda powrócił do odpowiedzi jaka
uzyskał na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi podkreślając, że jest bardzo
zadowolony z zapisu dotyczącego, że gmina dołoży wszelkich starań, aby współpraca
przebiegała poprawnie. Niemniej jednak jak podkreślił prezes jest to obowiązek, gdyż
w głównej mierze zgodnie z zapisem ustawodawcy inicjatywa ciąży na jednostce
samorządowej, a nie na organizacjach samorządowych.
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Ponadto zdaniem prezesa Stowarzyszenia w kwestii wyrażenia opinii dotyczących projektów
współpracy z organizacjami pozarządowymi, niezrozumiale jest to, jak jak można
zaopiniować projekt nie znając kwot, które są do uzupełnienia.
Ad 17. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XIX sesję Rady Miejskiej
o godz. 17:40.
Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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