O. 0002.9.2015
PROTOKÓŁ NR IX/2015
z IX sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 25 maja 2015 roku w godz.
od 17.00 do 18.20 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył IX 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 Książa Wlkp. 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.
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.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad wyglądał 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 budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2015 rok.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Kultury Książ Wlkp. za rok 2014.
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9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp.
w ramach inicjatywy lokalnej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ
Wlkp.
11) Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 19 maja 2014 r.
w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu
zbiorowego.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
13) Interpelacje i zapytania radnych.
14) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15) Wolne głosy, wnioski i informacje.
16) Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy nie mają uwag do przedstawionego porządku,
uwag nie było zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Porządek obrad, zaproszenia na sesję stanowią załączniki nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2015 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 Książa Wlkp. Pan 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 2015 rok.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak
o omówienie zmian do projektu uchwały.
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet po stronie
dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 21 649,20 zł. Zmiany dotyczą działów:
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1. 754 - o kwotę 6 000,00 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa
Powiatowego w Śremie na sfinansowanie zakupu selektywnego systemu alarmowania
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie ( radiotelefon, klawiatura, czujnik, antena,
terminal, dostawa i montaż). Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2. 852 – zwiększono o kwotę 15 649,20 zł z tego:
- o kwotę 486,00 zł zwiększono rozdział 85213, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2015.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie
opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20
ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
- o kwotę 15 153,20 zł na wykonanie prac społeczno użytecznych na 2015 rok jako
refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie – aktywizacja osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian.
Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków pomiędzy
paragrafami na zakup energii ( brakujące środki)- rozdział 90002 w punkcie odbioru odpadów
problemowych. W rozdziale 92695 wprowadzono § 4520 na kwotę 2 170,00 zł dotycząca
opłaty o legalizacji urządzenia wodnego – kąpielisko przy jeziorze w Jarosławkach uiszczana
na podstawie wydanej decyzji Starosty Śremskiego. Zmniejszono natomiast § 4210 i § 4300
na łączną kwotę 2 170,00 zł.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/38/2015,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Kultury Książ Wlkp. za rok 2014.
Przewodniczący obrad poprosił Panią Dorotę Jańczak Zastępcę Dyrektora CK o kilka słów
do przedstawionego sprawozdania finansowego.
Pani Dorota Jańczak przedstawiła szczegółowe sprawozdanie finansowe z wykonania planu
finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. Przychody – źródło ich pochodzenia, a także
koszty funkcjonowania. Ponadto Pani Dorota Jańczak przekazała informacje na temat
realizacji projektów unijnych i kosztów związanych z ubiegłorocznymi Dniami Książa.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/39/2015,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad 9. 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 Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/40/2015,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ
Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/41/2015,
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 19 maja 2014 r.
w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego.
Przewodniczący obrad odczytał projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/42/2015,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę, od 17:40 do 17:50.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/43/2015,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 13 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił o składanie interpelacji.
Radny Marian Suchecki złożył interpelację w sprawie przedstawienia wydatków z działu
budżetu 754, rozdziału 75412. Interpelacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
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Wystąpienie Radnego Mariana Sucheckiego dotyczyło także złożenia wniosku w sprawie
przeprowadzenia sondażu w kwestii wprowadzenia płatnego parkingu w Książu Wlkp. na
ulicach: Jana Pawła II, Powstańców Wlkp. oraz na Placu Kosynierów. Zdaniem radnego
wprowadzenie płatnej strefy w godzinach od 8.00 do 18.00 przyczyni się do swobodnego
parkowania pojazdów dla osób przyjeżdżających do Książa Wlkp.
Radny Bohdan Kaczmarek- na posiedzeniu Komisji Społeczno- Gospodarczej, która miała
miejsce w dniu 22 maja br. radny przedstawił sytuację kultury materialnej i niematerialnej
Miasta i Gminy Książ Wlkp. Z uwagi na to, że skład Rady na komisjach stałych jest
ograniczony a na sesji oprócz pełnego składu radnych są także sołtysi i inni goście Radny
Bohdan Kaczmarek poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej o udzielenie głosu w sprawie
stanu dziedzictwa kulturowego.
Zdaniem radnego Bogdana Kaczmarka wielu z nas żyje bez świadomości nie wiedząc
czym jest dziedzictwo i nasza historia, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy nim zainteresowani.
Stworzenie placówki - Izby Regionalnej zajmującej się szeroko pojętym lokalnym
dziedzictwem, pozwoliłoby prowadzić opiekę nad zabytkami, działalnością rejestracyjną,
edukacyjną i promocyjną. Dlatego też radny wnioskował o rozpoczęcie prac nad
skonstruowaniem uchwały o powołaniu w gminie Książ Wlkp. placówki zajmującej się
dziedzictwem. Ponadto radny poinformował, że niebawem będzie funkcjonować
stowarzyszenie – podmiot, który chciałaby współpracować z samorządem gminy i mieć
od niego wsparcie finansowe na stałe wpisane w budżet.
Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na pytania i wnioski zgłoszone na
wcześniejszych posiedzeniach.
Ad 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak złożyła wniosek o budowę drogi do szkoły w Chrząstowie.
Radny Krzysztof Hypki poprosił Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, aby przybliżył temat
organizacji tegorocznych Dni Książa.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że Dni Książa są zaplanowane na dwa dni.
W pierwszym dniu wystąpi zespół Czadomen, w drugim dniu decyzją mieszkańców gwiazdą
będzie zespół VIDEO. Prócz ww. zespołów szereg innych atrakcji m.in. miasteczko
motocyklowe i rozrywkowe oraz pokaz pirotechniczny.
Sołtys wsi Chrząstowo Pan Dariusz Górka zwrócił się z prośbą, aby wystosować wniosek
do Powiatowego i Wojewódzkiego Zarządu Dróg o wykoszenie poboczy na terenie
Chrząstowa przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Następnie o zakup wiat
przystankowych, jednej na przystanku szkolnym i autobusowym, drugiej na wysokości
posesji nr 12 przy drodze powiatowej na Olszę oraz o to, aby urząd zwrócił się z pytaniem
do Kurii Poznańskiej czy na działce nr 90/1 w Chrząstowie nadal planowana jest budowa

5

kaplicy?. Ponadto Pan Dariusz Górka zapytał, czy już została wyznaczona osoba
koordynatora programu pn: „ Wielkopolska odnowa Wsi 2013- 2020”?
Ad 16. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął IX sesję Rady Miejskiej
o godz. 18.20.

Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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