O.0012.5.28.2017
PROTOKÓŁ NR 28/2017
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 czerwca
2017 r. odbytego w godzinach od 10:00 do 13:45 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski, otworzył wspólne posiedzenie
komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., oraz powitał obecnych radnych, Zastępcę
Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak, oraz
przybyłych gości, dyrektorów szkół Gminy Książ Wlkp. oraz przedstawicieli oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Książu Wlkp., a także gości – urbanistów.
W chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali obrad obecnych było 14 radnych, a zatem komisja
była władna do podejmowania prawomocnych decyzji. Radny Marcin Weiss poinformował
o spóźnieniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował do porządku posiedzenia komisji wprowadzić
za punktem 4 dodatkowy punkt 5 o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
Radni poprzez jednomyślne głosowanie, przy 14 głosach „za” wyrazili zgodę na
wprowadzenie dodatkowego punktu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skarg na Dyrektorów szkół i przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp., tj. na:
1) Dyr. Gimnazjum w Książu Wlkp.
2) Dyr. Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp.
3) Dyr. Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym
4) Dyr. Szkoły Podstawowej w Konarzycach
5) Dyr. Zespołu Szkół w Mchach
6) p.o. Dyr. Przedszkola w Książu Wlkp.
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie
geodezyjnym Radoszkowo.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Książ
Wlkp. w miejscowości Książ Wlkp.
9. Zaopiniowanie projektu 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.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Książ Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Książ Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024”
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Projekt zaproszenia posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Pytań nie było, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Rozpatrzenie skarg na Dyrektorów szkół i przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp., tj. na:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dyr. Gimnazjum w Książu Wlkp.
Dyr. Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp.
Dyr. Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym
Dyr. Szkoły Podstawowej w Konarzycach
Dyr. Zespołu Szkół w Mchach
p.o. Dyr. Przedszkola w Książu Wlkp.

Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski, tytułem wprowadzenia
poinformował, że w dniu 17 maja 2017 r. wpłynęło pismo do biura rady od Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, w którym przekazano pismo z dnia 8 maja 2017 r. od Zarządu
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanego przez jego Prezesa
stanowiące w świetle art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego skargi na działalność dyrektorów szkół i przedszkola oraz skargę na organ
prowadzący placówki oświatowe. W powyższym piśmie skarżący wskazał, że latach 20142016 nie zostały wypłacone w szkole dodatki motywacyjne, co jest w opinii skarżącego
niezgodne z podjętą uchwałą nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17
grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez
Gminę Książ Wlkp. Zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpoznania skarg
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na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz na działalność
burmistrza jest rada gminy.
Niemniej jednak przewodniczący na koniec zaakcentował, że zgodnie z przywołanym
Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
decyzja o przyznaniu i wypłacaniu dodatku motywacyjnego, nie jest decyzją obligatoryjną
i należy do wyłącznej kompetencji dyrektora jednostki.
W pierwszej kolejności dyr. Gimnazjum w Książu Wlkp. poinformował, że w 2014 r.
w miesiącu styczniu i lutym udzielono 16 nauczycielom dodatków, następnie w czasie od
września do grudnia 17 nauczycielom. W 2015 r. w czasookresach od stycznia do lutego oraz
od sierpnia do grudnia 17 nauczycielom. W roku 2016 w styczniu także 17 nauczycielom.
Następnie głos zabrała dyr. Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp., informując, że w latach
2014-2016 dodatki motywacyjne były wypłacane, tj. w roku 2014 otrzymała 20 nauczycieli,
w 2015 – 21, a w roku 2016- 1 nauczyciel. W dalszej części spotkania głos zabrała Pani dyr.
Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym informując, że w 2014 r. zasiłki
motywacyjne zostały wypłacone 2 osobom, natomiast w roku 2015 i 2016 zasiłki otrzymało
po 3 nauczycieli. Z kolei Pani dyr. Szkoły w Konarzycach przekazała informację ,
że
w latach 2014-2016 nauczyciele pracujący w szkole nie otrzymali zasiłków
motywacyjnych.
Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach poinformowała, że w latach 2014 - 2016 zasiłki
motywacyjne dla nauczycieli zostały wypłacone. W 2014 r. otrzymały je 2 osoby, a w 2015 i
2016 po 7 osób. Ostatnim gościem, który zabrał głos była p.o. dyrektora przedszkola Pani
Marzena Krauze informując, że w 2015 i 2016 roku otrzymało zasiłki po 3 nauczycieli,
natomiast w 2014 r. 1 nauczyciel.
Wszyscy dyrektorzy przyjęli zgodne stanowisko, że o przyznaniu bądź nieprzyznaniu zasiłku
motywacyjnego zawsze decyduje dyrektor.
Następnie głos zabrał przedstawiciel ZNP, który przedstawił informację (uwagi) w zakresie:
Wypłaty dodatku motywacyjnego w miesiącu styczniu 2016 r. w Gimnazjum w Książu Wlkp.
– tj. zgodnie z podjętą uchwała Rady Miejskiej z 2012r. dodatek powinien być wypłacany
przez okres 6 miesięcy roku szkolnego, natomiast w gimnazjum był wypłacany przez 5
miesięcy. W innej placówce oświatowej – tj.- w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.
zdaniem przedstawicieli ZNP występują nieścisłości w otrzymanych odpowiedziach (różne są
informacje w poszczególnych latach, a inne obecnie). Rozbieżność dotyczy ilości jednej
osoby, (różnica między 19, a 20 osobami)
Bezpośrednio dyrektor Szkoły Podstawowej ustosunkowała się do zarzutu informując, że
rozbieżność wynikała z osoby pełniącej funkcję wicedyrektora, który otrzymuje dodatek
motywacyjny na tych samych zasadach co inni nauczyciele. Natomiast w roku 2016 r.
dodatek motywacyjny otrzymała tylko 1 osoba, tj. wicedyrektor. A zatem przedstawiciel ZNP
zadał pytanie, czy to oznacza, że tylko jedna osoba pracowała w szkole? Czy tylko
wicedyrektor pracował na efekty ksiąskiej placówki?
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Następnie przedstawiciel ZNP przypomniał wszystkim zgromadzonym warunki przyznawania
zasiłków motywacyjnych zgodnie z kartą nauczyciela, pytając czy nauczyciele w Książu
Wlkp. nie spełniali zapisanych warunków?
W dalszej części glos zabrał prezes ZNP informując, ze zadaniem związku jest
monitorowanie wypłacanych zasiłków i przedstawiciele Związku zawsze biorą pod uwagę
fakt, (tak jak z niektórych informacji wynika), że niekiedy nie starcza środków finansowych
na ich wypłatę. Ponadto prezes poinformował, że przedstawiciele ZNP spotykają się na
cyklicznych podsumowaniach w celu analizy wypłaty zasiłków i innych spraw.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że dodatki motywacyjne otrzymują wszyscy nauczyciele.
Radny Marcin Weiss przybył na posiedzenie o godz. 10:40 i od tej pory komisja pracowała
w 15 osobowym składzie.
Radny Krzysztof Hypki poprosił o wyjaśnienie różnicy pomiędzy dodatkiem
motywacyjnym, a nagrodą dyrektora. Różnice w znaczeniu pojęć udzielił dyr. ksiąskiego
Gimnazjum.
Po wyczerpaniu informacji, przewodniczący RM podziękował dyrektorom i przedstawicielom
ZNP za udział w komisji.
Następnie poddano po głosowanie wszystkie projekty uchwał dotyczących skarg pytając
ogólnie czy zdaniem radnych są zasadne czy bezzasadne?
Radni w 15 osobowym składzie, opowiedzieli się w 13 głosach „za” bezzasadnością i w 2
głosach „wstrzymujących się” za zajęciem stanowiska. Wynik glosowania był wiążący dla
wszystkich sześciu projektów uchwał.
Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki 2,3,4,5,6 i 7.
Ad 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp., poinformował, że 17 maja br., wpłynęło
pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w którym przekazano pismo z dnia
8.05.2017 r. Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) w Książu Wlkp.
jako podmiotu skarżącego, reprezentowanego przez Prezesa stanowiące w świetle art. 227
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 ze zm.- dalej k.p.a.) skargę na działalność Burmistrza Książa Wlkp. Zgodnie
z powyższym zwrócono się pismem do Burmistrza Książa Wlkp., o przedłożenie posiadanych
dokumentów lub złożenie pisemnych wyjaśnień umożliwiających rozpatrzenie skargi.
Z udzielonych wyjaśnień wynikało, że we wskazanych latach 2014-2016, dodatki
motywacyjne były wypłacane. Środki finansowe na ich wypłatę były ujęte w planach
finansowych ww. jednostek. Na potwierdzenie powyższego, do pisma zostały dołączone
kserokopie pism dyrektorów szkół i przedszkola wskazujące na wypłacenie, poza Szkołą
Podstawową im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach, dodatków motywacyjnych w latach
2014-2016. Ponadto Przewodniczący zaznaczył, że rozpoznając skargę należy wziąć pod
uwagę, że dodatek motywacyjny ma charakter okresowy i przysługuje w okresie, na który
został przyznany. Ponadto nie posiada charakteru dodatku funkcyjnego i jest dodatkiem
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fakultatywnym. Wynika to wprost z zapisów obowiązującego w Gminie Książ Wlkp.
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę, przyjętego ww.
uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 r. Stanowisko takie
prezentuje również istniejące w tym zakresie orzecznictwo sądowe. Przyznanie dodatku
motywacyjnego nie jest obligatoryjne. Jego przydzielenie należy tylko i wyłącznie do
kompetencji bezpośredniego przełożonego nauczyciela tj. dyrektora szkoły (przedszkola), a w
przypadku dyrektora szkoły (przedszkola) - do burmistrza. To dyrektor (burmistrz) decyduje,
czy przesłanki wynikające z uchwały organu stanowiącego, zostały spełnione. W latach
budżetowych 2014-2016 żaden z dyrektorów szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp., nie zwrócił się do organu prowadzącego szkoły o przyznanie dodatkowych
środków finansowych na omawiany cel. Zwracano się natomiast o przyznanie środków,
jednakże na inne, niż określone wyżej, cele (remontowe i wydatki bieżące).
Poddano po głosowanie projekt uchwał dotyczącej skargi na burmistrza
Radni w 15 osobowym składzie, opowiedzieli się w 13 głosach „za” bezzasadnością i w 2
głosach „wstrzymujących się” za zajęciem stanowiska.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie
geodezyjnym Radoszkowo.
Przewodniczący RM poprosił o zabranie głosu zaproszonego gościa- urbanisty, który
poinformował, że przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
określenie zasad zagospodarowania i zabudowy pod wielofunkcyjny rozwój centrum miasta
z uwzględnieniem obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi
powierzchnię około 34,5 ha i obejmuje tereny centrum miasta Książ Wlkp. z jego
historycznym układem urbanistycznym oraz tereny poza granicą miasta w obrębie
geodezyjnym Radoszkowo.
Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie, zasady zabudowy
i zagospodarowania terenu, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu
z istniejącym układem komunikacyjnym miasta, zasady ochrony zabytków, zasady ochrony
środowiska oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w nawiązaniu
do systemów istniejących. Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia
i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.” uchwalonego uchwałą Nr
XXII/197/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2001 r. ze zmianami i jest
zgodny z przepisami odrębnymi.
W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie
projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe
i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania
i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono
konieczność dostosowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego gminy Książ Wlkp. do obowiązujących przepisów prawa. Pomimo tego
niniejszy plan spełnia wymóg zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż zaplanowane funkcje terenów
i ustalenia szczegółowe planu są zgodne z zapisami obecnie obowiązującego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. oraz
dostosowany jest do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” zaopiniowała ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski zarządził 10 minutową przerwę,
trwającą od 11:40 do 11:50.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
Pani Skarbnik poinformowała, że w załączniku Nr 2- Wykaz przedsięwzięć - wydatki
bieżące przedsięwzięcie pod nazwą " Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego
gminy Książ Wlkp." dokonano zmiany w wierszy 1.3.1.4, kolumna okres realizacji zmieniono
lata 2015 do 2018 na lata 2015 do 2017. Natomiast w załączniku Nr 1 – Wieloletnia
Prognoza Finansowa dokonano zmian w postaci wielkości dochodów i wydatków
majątkowych i bieżących, dotacji dostosowując wielkości do danych jak w uchwale
w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 na dzień 26 czerwca 2017 roku. Ponadto
dopisano środki związane z realizacją dochodów i wydatków na projekty finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
zwiększono o kwotę 243 054,00 zł w związku z wiadomością uzyskaną z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, iż dnia 4 lipca nastąpi
podpisanie umowy o przyznanie pomocy w kwocie 234 054,00 zł na realizację inwestycji
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach” realizowanej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej. Po stronie wydatków wprowadzono kwotę pomocy w wysokości 234 054,00
zł. koszt realizacji zadania - wynikający z oferty (po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego): 482 702,27 zł. Ogółem koszt własny to kwota 271 361,00 zł w tym koszt
własny inwestycji 248 648,27 zł, nadzór inwestorski (koszt własny niekwalifikowalny) w
wysokości 5000,00 zł brutto oraz dokumentacja projektowa (koszt własny niekwalifikowalny)
w wysokości 17 712,00 zł brutto.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
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Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski, poprosił o uzasadnienie
powyższego projektu uchwały. Pani Skarbnik poinformowała, że budżet po stronie
dochodów został zwiększony o kwotę 276 215,00 zł, z tego między innymi zwiększono
działy:
- 756 – o kwotę 17 741,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w roku 2017
z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, - 801 – o kwotę 18 480,00 zł, zgodnie z pismem
Nr FB-I.3111.104.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu nowości wydawniczych do szkolnych bibliotek – program wieloletni „ Narodowy
Program Rozwoju czytelnictwa – Priorytet 3. Środki niniejsze przeznaczono do Szkoły
Podstawowej w Konarzycach w wysokości 2 480,00 zł, Szkoły Podstawowej w Chwałkowie
Kościelnym w wysokości 4 000,00 zł i dla Zespołu Szkół w Mchach w wysokości 12 000,00
zł. Udział Gminy, który wynosi 20% są już zagwarantowane w planach finansowych wyżej
wymienionych jednostkach oświatowych. - 900 – o kwotę 5 940,00 zł jako dofinansowanie
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp. Gmina starała się
o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Zgodnie z umową dotacji Nr 204/U/400/860/2016 zawartą w dniu 12
października 2016 r. gmina powinna rozliczyć się z Funduszem do dnia 15 grudnia 2016 r.
Program został przedłożony do uzgodnień Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Poznaniu. Ze względu na uwagi i dodatkowe wyjaśnienia odnośnie projektu wymagane
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, przedłużył się termin
uzgodnienia projektu dokumentu. Tym samym firma wykonująca opracowanie nie była
w stanie przedłożyć w terminie gotowych uzgodnionych dokumentów, co jest jednoznaczne
z niepodjęciem przez radę uchwały o przyjęciu Planu, a tym samym nie było możliwości
zachowania terminu rozliczenia się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wobec powyższego umowa zarówno z firmą wykonującą
opracowanie, jak również z Funduszem została aneksowana, aneksem nr 1/A/400/860/2016 z
dnia 14 grudnia 2016 do umowy dotacji z Funduszu, rozliczenie ma nastąpić w I półroczu
2017 r. Ze względu na to, iż wydatki na realizację niniejszego planu ujęto w uchwale Nr
XXVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 dochody niniejsze
zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych
proekologicznych urządzeń grzewczych.
- 921 – zwiększono o kwotę 234 054,00 zł w związku z wiadomością uzyskaną z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, iż dnia 4 lipca nastąpi
podpisanie umowy o przyznanie pomocy w kwocie 234 054,00 zł na realizację inwestycji
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach” realizowanej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: 19.2 „Wsparcie
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na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej. Po stronie wydatków wprowadzono kwotę pomocy w wysokości 234 054,00 zł.
Koszt realizacji zadania - wynikający z oferty (po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego): 482 702,27 zł.
Ogółem koszt własny to kwota 271 361,00 zł w tym koszt własny inwestycji 248 648,27 zł,
nadzór inwestorski (koszt własny niekwalifikowalny) w wysokości 5000,00 zł brutto oraz
dokumentacja projektowa (koszt własny niekwalifikowalny) w wysokości 17 712,00 zł brutto.
Pozostała kwota środków własnych zaplanowana wcześniej (z kwoty 400 000,00 zł)
w wysokości 128 639,00 zł została przeniesiona do działu 600-60017 jako dodatkowe środki
na inwestycje pn.„ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.
Dodatkowo w budżecie po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesień
pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, między innymi na: - na dofinansowanie
zakupu i montaż nowych proekologicznych urządzeń grzewczych zwiększono o kwotę 15
000,00 zł, a zmniejszono wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. Środki zwiększono ze względu na duże zainteresowanie na przedmiotową dotację.
Łącznie na dotacje na zakup i montaż nowych proekologicznych urządzeń grzewczych
przeznaczono kwotę 20 940,00 zł
- zmniejszono środki o kwotę 6 700,00 zł dotyczących remontów w budynkach oświatowych
i przeznaczono na zakup wyposażenia w szalecie terenów rekreacyjnych w Jarosławkach
w kwocie 1 700,00 zł oraz wydatków w kwocie 5 000,00 zł związanych z rozliczeniem
podatku od towarów i usług (VAT) pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy Książ
Wlkp. i Urzędem Skarbowym, - przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdz. 75075 –
promocja gminy w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie Biuletynu Informacyjnego Gminy
Książ Wlkp. oraz organizację wymiany polsko-francuskiej goszczącej w naszej gminie
w miesiącu sierpniu br.,
- dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 i tak:
1/ Sołectwie Chwałkowo Kościelne zrezygnowano z zadania pn.” Budowa wiaty
w miejscowości Chwałkowo Kościelne” w kwocie 8 000,00 zł. Środki niniejsze przeznaczono
na inne zadanie pn.” Remont pomieszczenia gospodarczego na terenie gminnym
w Chwałkowie Kościelnym”,
2/ Sołectwo Kołacin zrezygnowało z zadania pn.” Budowa pomieszczenia gospodarczego
w Kołacinie” w kwocie 16 221,00 zł i przeznaczono środki na 2 zadania:
a/ Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie w wysokości
7 000,00 zł,
b/ zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie w wysokości 9 221,00 zł

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych
w Książu Wlkp. w majątek trwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o uzasadnienie
podjęcia projektu uchwały. Zastępca burmistrza poinformowała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt
9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek. W związku
z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. Przebudowa sieci wodociągowej w Kołacinie” i jej odbiorem oraz z uwagi na to, iż został
w ich wyniku wytworzony majątek trwały wymieniony w załączniku do niniejszej uchwały,
należy wyposażyć Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. przy ul. Stacha Wichury 11 a
w ww. majątek trwały w celu gospodarowania nim zgodnie z przeznaczeniem.
W związku z powyższym podjęcie ww. uchwały jest uzasadnione.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Książ
Wlkp. w miejscowości Książ Wlkp.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie projektu
uchwały przez Zastępcę Burmistrza, która poinformowała, że w związku z wejściem w życie
w dniu 2 września 2016 r. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), obowiązujące nazwy nie mogą
upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój
totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. W przypadku Gminy Książ Wlkp.
dotyczy to ulic: 22 Lipca, 23 Stycznia i Janka Krasickiego. W związku z powyższym
Burmistrz Książa Wlkp. przeprowadził w terminie od dnia 30 marca 2017r. do dnia 30
kwietnia 2017r. konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy przedmiotowym ulicom.
Zebrano wypełnione formularze ankiet, na których mieszkańcy ww. ulic wyrażali opinie
w kwestii proponowanych nowych nazw bądź składali własne propozycje. W następstwie
dokonanej weryfikacji ankiet ustalono, iż uczestnicy konsultacji wskazali aby:
- ul. 22 Lipca przyjęła nazwę Zaciszna,
- ul. 23 Stycznia przyjęła nazwę ks. abp. Antoniego Baraniaka,
- ul. Janka Krasickiego przyjęła nazwę Ignacego Krasickiego.
Radny Paweł Walkowiak zapytał czy mieszkańcy będą ponosić koszty związane ze zmianą
nazw ulic.
Zastępca burmistrza odpowiedziała, że zapowiedzi rządu były, że wymiana niezbędnych
dokumentów nastąpi bez dodatkowych kosztów ze strony mieszkańców.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 13 głosach „za” , 1 glosie „przeciw” i 1
glosie „wstrzymującym się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu
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Radni: Panie Anna Szymanowska i Elżbieta Stępa po uprzednim usprawiedliwieniu się
u Przewodniczącego RM opuściły o godz. 13:10 salę posiedzeń, od tej pory komisja
pracowała w 13 osobowym kładzie.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu 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 Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie projektu
uchwały przez Zastępcę Burmistrza, która poinformowała, że na podstawie uchwały Nr
III/9/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanym do rejestru zabytków (Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 51 poz. 918), właściciele i zarządcy obiektów
zabytkowych mogą starać się o dofinansowanie prac przy zabytku. W 2016 roku zostały
złożone wnioski przez parafię pw. św. Marcina biskupa w Mchach, parafię pw. Podwyższenia
Krzyża św. w Gogolewie oraz przez parafię pw. N.M.P. Niepokalanie Poczętej w
Włościejewkach o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Parafia pw. św. Marcina biskupa w Mchach ubiegała się o dotację na ,,Renowację elewacji
Kościoła pw. św. Marcina biskupa w Mchach – etap I renowacja wieży kościoła”. Parafia
Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie wnioskowała o ,,Remont drewnianej dzwonnicy przy
kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie”. Parafia pw. N.M.P.
Niepokalanie Poczętej we Włościejewkach wnioskowała o udzielenie dotacji na ,,Renowację
ołtarza głównego w kościele parafialnym". Pismem z dnia 9 czerwca 2017 r., (wpłynęło do
tut. Urzędu w dniu 13 czerwca) proboszcz parafii Włościejewki ks. Andrzej Dolski,
zrezygnował z wsparcia finansowego na wnioskowane zadanie, wskazując jednocześnie, że
dalej jest zainteresowany otrzymaniem dotacji, jednakże na wykonanie schodów
zewnętrznych w kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P i św. Mikołaja w Książu Wlkp., której
też jest proboszczem. Wnioski spełniły wymogi formalne określone w ww. uchwale.
Udzielone dotacje zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy Książ
Wlkp. w 2017 roku. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu
administracji publicznej. Zachowanie najcenniejszych zabytków architektury w gminie jest
jednym z elementów ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Z tych względów
nie ma możliwości alternatywnego w stosunku do proponowanej uchwały, środka
umożliwiającego przez Gminę Książ Wlkp. osiągnięcia zamierzonego celu. Udzielenie dotacji
wpłynie na poprawę stanu technicznego budynku oraz
na polepszenie walorów estetycznych
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 12 głosach „za” i 1 glosie „wstrzymującym
się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu
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Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Książ Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 20212024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Książ Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
Zastępca Burmistrza poinformowała, że aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Książ Wlkp. na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" oraz „Prognoza
Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ
Wlkp. na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" wymagały aktualizacji ze
względu na wskazany w tych dokumentach okres obowiązywania.
Niniejszy Program opracowany został zgodnie z nowymi, opublikowanymi we wrześniu
2015 r. "Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska" wydanymi przez Ministra Środowiska.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wielkopolski na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024” jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych
w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części finansowane ze środków
będących w dyspozycji budżetu Gminy. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Książ
Wielkopolski jest dokumentem kształtującym długofalową Politykę Ochrony Środowiska.
Przedstawione w nim zagadnienia ujęte zostały w sposób kompleksowy, z wyznaczeniem
celów strategicznych, krótko i długoterminowych, a także przyjęciem zadań z zakresu
wszystkich sektorów ochrony środowiska. Wypełnienie zawartych celów i zadań przyczyni
się do poprawy środowiska naturalnego i poziomu życia mieszkańców.
Dokumenty zostały wyłożone do wglądu. W dniu 29 listopada 2016 r. opublikowane zostało
zawiadomienie o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Wnioski do projektu Programu można było składać do dnia 24 grudnia 2016 roku, tj. w ciągu
21 dni , w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą poczty elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@ksiazwlkp.pl. We wskazanym terminie drogą elektroniczną nie wpłynęły żadne uwagi od
mieszkańców gminy. Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu znak DN-NS.9012.1889.2016 z dnia
02.01.2017 roku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem
znak WOO-III.410.84.2017.JM.3 z dnia 01.03.2017 roku. W związku z art. 17 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)
projekt gminnego programu ochrony środowiska podlegał również zaopiniowaniu organowi
wykonawczemu powiatu. Wobec tego Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 95/697/2016 z dnia 16
grudnia 2016 r. wniósł uwagi do ww. dokumentu, które zostały uwzględnione.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
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Ad 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 maja
2017 r. został przyjęty jednogłośnie, w obecności 13 radnych.
Ad 12. Wolne wnioski i informacje.
Radny Krzysztof Sójka poprosił o przypomnienie się w kwestii wycięcia zarośli na rowach
z Zaborowa do Kiełczynka. Do tematu zbędnych zarośli dołączyli się także radni Marian
Suchecki i Marek Molecki.
Ad 13. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13:45.
Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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