O.0012.5.27.2017
PROTOKÓŁ NR 27/2017
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 maja 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 oraz Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak.
Na sali posiedzeń obecnych było 12 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni: radny Krzysztof Hypki, radny Marek Molecki,
oraz radny Marcin Weiss.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Książ Wlkp. za 2016 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Książ Wlkp.- do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz
z przepompownią ściegów (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych do sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu
czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu
ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Projekt zaproszenia posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Pytań nie było, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił, aby Skarbnik Gminy
omówiła projekt uchwały. Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że:
w załączniku Nr 2 będą zmniejszone środki na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Książ Wlkp. o 125 tys. i będą one przeznaczone na budowę drenażu odwadniającego –
tereny mieszkaniowe ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Zadanie pn. „budowa drenażu” jest zadaniem jednorocznym. Natomiast w załączniku Nr 1 –
Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w postaci:
1) dostosowano wysokości dochodów i wydatków do wysokości, jak w uchwale
budżetowej w marcu 2017 roku,
2) wynik budżetu uległ zmianie z kwoty – 6 518 393,00 zł na kwotę - 6 515 079,00 zł
poprzez wprowadzenie do budżetu zmian w przychodach:
- planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu w wysokości 1 000 000,00 zł na
przedsięwzięcie „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Książ Wlkp.”,
- emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 450 000,00 zł na realizacje zadań
majątkowych. W wyniku zmian w wysokościach planowanej emisji obligacji komunalnych
oraz zaciągnięcia pożyczki uległy zmianie wielkości wyniku budżetu w latach następnych
oraz uległa zmianie kwota długu poz. 6. Ogółem kwota długu w roku 2017 z kwoty
5 897 432,00 zł zmniejszyła się o kwotę 3 314,00 zł i wynosi obecnie 5 894 118,00 zł.
Rozchody budżetu w roku 2017 nie uległy zmianie, natomiast w latach następnych 2018 –
2024 uległy zmianie wynikające z wysokości spłat rat planowanej pożyczki i wykupu
obligacji komunalnych.
Rada Miejska w obecności 12 radnych przy 11 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok.
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Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o uzasadnienie
projektu uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała, że budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę
124 050,00 zł, z tego między innymi zwiększono działy:
- 600 – o kwotę 116 250,00 zł, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem
Wielkopolskim a Gminą Książ Wlkp. jako dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do
gruntów rolnych o szer. 4m,
- 852 – o kwotę 4 500,00 zł z tego:
a/ 3 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację
własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
b/ 1 500,00 zł, zgodnie z pismem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jako zwroty
dotacji- wypłaconych zasiłków za lata ubiegłe,
- 855 – o kwotę 3 300,00 zł, zgodnie z pismem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jako
zwroty dotacji- wypłaconych zasiłków za lata ubiegłe oraz odsetki.
Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 120 736,00 zł z tego:
- dokonano odpowiednich zmian po stronie wydatków dotyczących powyższych dochodów,
- zmniejszono inwestycje o kwotę 125 000,00 zł w dziale 010 „Budowa kanalizacji sanitarnej
w gminie Książ Wlkp. –do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz
z przepompownią ścieków, a zwiększono dział 900 na nową inwestycję pn. „ Budowa
drenażu odwadniającego – tereny mieszkaniowe przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.”
- zmniejszono wydatki w dziale 757 o kwotę 99 314,00 zł. Z uwagi na dokonane zmiany
w przychodach przeliczono ponownie odsetki od zaciągniętych i planowanych pożyczek oraz
zmniejszono koszty emisji obligacji.
- zmniejszono dział 801 o kwotę 66 244,00 zł.
Łączna kwota zmniejszeń to 163 558,00 zł, co pozwoliło na przeniesienie wydatków m.in na:
a/ Przebudowę sieci kanalizacji wodociągowej w Kołacinie – dodatkowe roboty w kwocie
154 444,00 zł. Wynika to z konieczności pobudowania dodatkowo 150 mb sieci
wodociągowej przy budynkach, które okazało się, że są podłączone do starego odcinka sieci
wodociągowej azbestocementowej, a nie jak przypuszczano do nowego odcinka sieci
wodociągowej z rur PCV. Konsekwencją tego było pobudowanie również hydrantu p.poż na
końcu dodatkowego odcinka sieci i wybudowanie dodatkowych przyłączy wodociągowych
z zasuwkami domowymi,
b/ kwotę 7 800,00 zł przeznaczono na remont - wymianę kamer, anteny do transmisji danych
oraz rejestratora monitoringu przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp. – park i amfiteatr,
- kwota 3 314,00zł została przeznaczona na zmniejszenie przychodów budżetu.
W dziale 900 zrezygnowano z zakupu koszy na śmieci w kwocie 3 000,00 zł. Kwotę niniejszą
przeniesiono do działu 750 i przeznaczono ją na zakup gabloty zewnętrznej dla sołectwa
Jarosławki. Dokonano przeniesienia środków na wykonanie badań na nieczynnym
składowisku odpadów komunalnych we Włościejewkach.
Kwotę 8 200,00 zł przeznaczono na zakup licencji oprogramowania EWG – ewidencja
gruntów i EGRUN – ewidencja mienia komunalnego.
Dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 500,00 zł z działu 926 do działu 921 na
dotację – dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego – organizacji koncertu muzyki poważnej.
Radny Paweł Walkowiak, zapytał jakich argumentów użyła instytucja Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) obniżając wartość
wnioskowanej kwoty pożyczki.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że z treści otrzymanego pisma wynikało, że na podstawie
wewnętrznej kalkulacji i kosztorysu. Ponadto Pani Wiceburmistrz dodała, że mamy
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zapewnioną deklaracje, że w przypadku wyższych kosztów, aniżeli zostały pierwotnie
zaplanowane, będzie możliwość wnioskowania o uzupełnienie kwoty pożyczki.
Radny Błażej Jędrzejczak zapytał jakiego typu działania mają być podjęte na ulicy Wiosny
Ludów w Książu Wlkp. Pani Skarbnik odpowiedziała, że ma być wykonany drenaż
odwadniający.
Ponadto radny Błażej Jędrzejczak zapytał o inwestycje w Kołacinie, a konkretniej
o przyłącze sieci wodociągowej, a uściślając o jej wysokie koszty. Radny zadał pytanie, co
jest ich powodem.
Kierownik Ref. Gosp. Pan Grzegorz Rabczewski wyjaśnił, że całość miejscowości
Kołacina, to trzy odcinki wodociągowe. Jednakże przy projektowaniu nie był przewidziany
czwarty odcinek- czyli odcinek budynków znajdujących się za mieszkalnymi blokami.
Największe koszty wygenerowane zostały z powodu nowych przyłączy, ówczesny plan
zakładał, że nowe przyłącza zostaną podłączone do już istniejących. Niestety zamysł okazał
się fiaskiem, ze względu na znaczne zniszczenia i znaczny stopień zardzewienia. Nadmienić
należy, że na dodatkowe niezaplanowane koszty złożyły się także roboty drogowe m.in.
rekonstrukcje chodników.
Radna Antonina Jankowiak, zapytała jak wygląda kwestia sieci wodociągowej
w ościennych miejscowościach na terenie naszej gminy.
Kierownik Ref. Gosp. odpowiedział, że do zwodociągowania pozostały jeszcze:
wieś Chwałkowo Kościelne i część miasta Książa Wlkp.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Książ Wlkp. za 2016 r.
Tytułem wprowadzenia Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że opinia
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej została
wydania i jest pozytywna, w związku z tym sesja absolutoryjna odbędzie się 29 maja br.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o uzasadnienie
powyższego projektu.
Pani Skarbnik powiedziała, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) organ stanowiący rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do dnia
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na
realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ
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Wlkp.- do południowej części Radoszkowa Drugiego
z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe).

i

Kiełczyna

wraz

Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski, poprosił o uzasadnienie
powyższego projektu uchwały. Pani Skarbnik poinformowała, że w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostanie zaciągnięta długoterminowa
pożyczka w kwocie 1 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. – do południowej części
Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne
i mieszkaniowe)” w roku budżetowym 2017.
Pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
są preferencyjnym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych z dziedziny ochrony
środowiska, dlatego Gmina Książ Wlkp. złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej
na niniejsze zadanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w piśmie z dnia 26 kwietnia 2017 roku Nr WFOS-III-DPU-KZA/400/756/2017
zadeklarował pomoc finansową ze swoich środków na wsparcie realizacji przedsięwzięcia
w formie pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł. Pożyczka jest zwrotna, płatna
w kwartalnych ratach z oprocentowaniem w wysokości 0,5 % stopy redyskonta weksli
w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8 %. Maksymalny okres spłaty do 15 lat liczony
od daty zawarcia umowy pożyczki, z karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok
od daty zakończenia inwestycji określonej w umowie pożyczki. W uchwale przyjęto
maksymalny okres spłaty 7 lat. Jest możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 15%.
Brak wszystkich środków własnych na pokrycie kosztów niniejszej inwestycji powoduje, że
zaciągnięcie niniejszej pożyczki jest zasadne.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał czy Gmina Książ Wlkp. posiada projekt i plan realizacji
terenu inwestycyjnego tj. Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przy 12 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych do sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie projektu
uchwały przez Zastępcę Burmistrza, która poinformowała, że nowelizacja ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w art. 10a pkt 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
wprowadziła regulację, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów
publicznych, może postanowić o zorganizowaniu dla tych jednostek wspólnej obsługi
organizacyjnej, administracyjnej i finansowo-księgowej.
Rada Miejska w Książu Wlkp. działając na podstawie ww. upoważnienia oraz w oparciu
o ustawę o samorządzie gminnym, określiła w drodze niniejszej uchwały gminne jednostki
organizacyjne działające w zakresie oświaty (jednostki obsługiwane), w odniesieniu do
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których jednostką obsługującą będzie Urząd Miejski w Książu Wlkp., któremu z kolei
w ramach wspólnej obsługi powierzono w § 2 uchwały, określony zakres obowiązków.
Jednocześnie - w celu zapobieżenia powstaniu wątpliwości co do zakresu kompetencji
przekazywanych jednostce obsługującej - ustawowo zastrzeżono, że zakres wspólnej obsługi
nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania
środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania
planu finansowego.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że wprowadzenie uchwały do porządku prawnego
i jej zapisów ma na celu usprawnienie obsługi finansowej w takim zakresie, jakim jest to
możliwe. Jednocześnie dodać należy, że za plan finansowy i budżet danej jednostki
(począwszy od jego konstrukcji, realizacji i kontroli) odpowiedzialny będzie Dyrektor.
Organizacja funkcjonowania, a jednocześnie przekazanie kompetencji będą zawarte
w odrębnych dokumentach.
Radny Błażej Jędrzejczak, zapytał czy stan osób zatrudnionych ulegnie zmianie.
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że tak. Planuje się dwa etaty, zamiast trzech.
Konkludując, radny Bohdan Kaczmarek słusznie zauważył, że będzie to pewna forma
usługi.
Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował
jaki będzie „ Jego” dzisiejszy wynik głosowania w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały uzasadniając, że póki co (na chwilę obecną) nie jest do końca przekonany
o słuszności projektu. Kierując się swoim doświadczeniem życiowym, przeciwstawił dwie
relacje: przedsiębiorca- księgowy i dyrektor- księgowy. W opinii przewodniczącego, relacje
te, są zestawieniem dwóch powiązanych, a zarazem zależnych osób, a bieżące
funkcjonowanie i szybkie reagowanie w kontekście „ bycia pod ręką” wydaje się być
zjawiskiem korzystnym.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy wymóg wspólnej obsługi finansowej dla obu
instytucji jest koniecznością, czy jest to dowolność każdego urzędu.
Zastępca Burmistrza, poinformowała, że nie jest to konieczność, ale ustawodawca
wprowadził taką możliwość.
Rada Miejska w obecności 12 radnych przy 7 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących
się” i 1 głosie „przeciw” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski zarządził 10 minutową przerwę,
trwającą od 11:40 do 11:50.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu
czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie
projektu uchwały. Zastępca Burmistrza poinformowała, że treść niniejszego projektu
uchwały wprowadza zmiany dotyczące segregacji poszczególnych odpadów komunalnych
zgodnie z zasadą segregacji określoną przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19).
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Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z przepisu ustawowego. Należy także
dodać, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Nr ON.HK-0700-8/17 od Państwowego
Inspektora Sanitarnego w Śremie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, jednogłośnie przy 12 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski zarządził 10 minutową przerwę,
trwającą od 11:40 do 11:50.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie projektu
uchwały przez Zastępcę Burmistrza, która poinformowała, że treść niniejszej uchwały
wprowadza zmiany dotyczące segregacji poszczególnych odpadów komunalnych zgodnie
z zasadą segregacji określoną przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów.
Projekt uchwały uzyskał również pozytywną opinię od Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Śremie. Należy nadmienić, że fizycznie realizacja postanowień nastąpi w przyszłym roku,
w momencie kiedy podpiszemy kolejną, nową umowę z firmą odbierająca odpady
komunalne.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, jednogłośnie przy 12 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu
ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie projektu
uchwały przez Zastępcę Burmistrza, która poinformowała, że w myśl art. 42 ust. 7 pkt 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) organ
prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznaje
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły oraz
nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi,
który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze.
W związku ze zmianami w systemie szkolnictwa i włączeniem, z dniem 1 września 2017 r.,
klas dotychczasowego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. do Szkoły
Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. liczba oddziałów w roku szkolnym
2017/2018 będzie wynosić 20. Z uwagi na znaczną grupę uczniów oraz nauczycieli, jak
również dodatkowe obowiązki wynikające z reformy szkolnictwa, uwzględniając wniosek
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Dyrektora szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. o umożliwienie
powołania stanowiska drugiego wicedyrektora,
Burmistrz Książa Wlkp. pismem z dnia 18 maja 2017 r. wyraził zgodę na powyższe.
W związku z tym koniecznym jest wprowadzenie stosownych zmian w uchwale dotyczącej
Regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. w zakresie tygodniowej liczby godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Ponadto, z uwagi na aktualne rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie zawartej w dotychczasowej uchwale materii dotyczącej zasad dokonywania
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, należało dostosować treść
uchwały do zawartych interpretacji przepisów prawa. Jednocześnie Pani Wiceburmistrz
poinformowała, że przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i dotyczy
działalności szkół, a jej projekt zostanie poddany procedurze konsultacji przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Książu Wlkp.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, jednogłośnie przy 12 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Ad 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 kwietnia
2017 r. został przyjęty jednogłośnie, w obecności 12 radnych.
Ad 12. Wolne wnioski i informacje.
Radna Paweł Walkowiak, poprosił o rozgłoszenie informacji na temat bezpłatnych miejsc
parkingowych w Książu Wlkp., tj: na wjeździe do miasta od strony Śremu, przy ul.
Dworcowej i w obrębie Rynku, przy ul. Łąkowej i ul. J. Kilińskiego.
Radny Marian Suchecki poinformował o sukcesie Ochotniczej Straży Pożarnej, mianowicie
chodzi o osiągniecie jednostki OSP z Książa Wlkp. w kwestii zorganizowanego plebiscytu
przez Gazetę Regionalną Głos Wielkopolski, którego celem było wyłonienie najlepszego
oddziału OSP w województwie wielkopolskim. Na łączną liczbę 1832 sekcji OSP
w Wielkopolsce, strażacy ochotnicy z Książa Wlkp. zajęli 16 lokatę oraz uzyskali tytuł
Najlepszej Jednostki OSP 2017 powiatu śremskiego.
Zastępca Burmistrza przekazała odpowiedzi w sprawie wcześniejszych złożonych
wniosków przez radnych oraz przedstawiła multimedialnie lokalizację realizacji inwestycji
w Chrząstowie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
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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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