O.0012.5.24.2017
PROTOKÓŁ NR 24/2017
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
9 lutego 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:50 w sali Centrum Kultury, ul. Zakrzewska
15.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski, otworzył wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., oraz powitał obecnych Radnych Rady Miejskiej,
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak, urbanistę Pana Jerzego Zalewskiego oraz
zaproszonych gości.
Na sali posiedzeń obecnych było 12 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Na godzinę 10:00 nieobecni:
Radna Antonina Jankowiak, Radna Elżbieta Stępa oraz Radny Błażej Jędrzejczak.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące zmiany:
Z uwagi na obecność na posiedzeniu urbanisty, Pana Jerzego Zalewskiego przesunąć za
pierwszym punktem porządku obrad punkty 6 i 7, tj. :
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w południowo- wschodniej części miasta Książ
Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
Zdjąć z obrad punkt 10 o nazwie:
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu
przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
w miejsce punktu 10, wprowadzić punkt o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
Każda wprowadzona zmiana w obecności 12 radnych została jednogłośnie przegłosowana.
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Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w południowo- wschodniej części miasta Książ
Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawąPrawo oświatowe.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a Gminą Dolsk
w sprawie przyjęcia przez Gminę Książ Wlkp. realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom
zamieszkałym w miejscowości Błażejewo, należącej do gminy Dolsk, w Szkole
Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Śrem przez Gminę
Książ Wlkp. realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia,
wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w gminie Książ Wlkp. w miejscowości
Chrząstowo o numerach 1-14, w Szkole Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Pyszącej.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązującej na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie
Wodociągi Sp. z o. o.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielkopolski".
10. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
11. Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2016 r.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Książ Wlkp. w 2016 r.
13. Omówienie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a) P.”
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie posiedzenia.
Projekt zaproszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
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Pytań nie było, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
O godzinie 10:20 na posiedzenie dotarła Radna Elżbieta Stępa.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący RM poprosił, aby Pan Jerzy Zalewski omówił projekt uchwały.
Urbanista, Pan Jerzy Zalewski wyjaśnił, iż aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte przez Radę Miejską w Książu
Wlkp. uchwałą nr XXII/197/2001 w dniu 29.06.2001 r. na mocy dziś już nieobowiązującej
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. W 2016r. uchwałą
nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016r. została przyjęta
„Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
Gminy Książ Wlkp. W opracowaniu tym, wskazano konieczność sporządzenia nowego
dokumentu uwzględniającego dokonujące się w ostatnich latach zmiany w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, a także zmiany w przepisach prawa. Dokument wymagał aktualizacji
również ze względu na fakt powstania w między czasie nowych bądź zaktualizowanych
dokumentów wyższego szczebla: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego, a także konieczność sporządzenia go w nowoczesnej
technice, która pozwoliłaby jego udostępnienie w gminnym systemie informacji
przestrzennej. Ponowne opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Książ Wlkp., umożliwi dostosowanie jego zapisów do aktualnych
potrzeb wynikających z przestrzennego i społeczno- gospodarczego rozwoju gminy.

Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w południowo- wschodniej części miasta Książ Wlkp.
oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
Przewodniczący RM poprosił o ponowne zabranie głosu Pana Jana Zalewskiego.
Pan Jerzy Zalewski, wyjaśnił, że przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy pod wielofunkcyjny
rozwój miasta z uwzględnieniem obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.
W przedmiotowym planie doprecyzowany został przebieg obwodnicy miasta Książ Wlkp.
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
O godzinie 10:35 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minutową przerwę.
O godzinie 10:45 na posiedzenie Komisji dotarł Radny Błażej Jędrzejczak.
Ad.4 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ
Wlkp. na 2017 rok.

Przewodniczący RM poprosił, aby Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Pani Skarbnik, poinformowała, że budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono
o kwotę 48 268,00 zł z tytułu:
1/zmniejszenia planów dochodów subwencji – część oświatowa o kwotę 54 779,00 zł
oraz zmniejszenia udziałów gminy Książ Wlkp. w podatku dochodowym od osób fizycznych
o kwotę 1 879,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr. ST3.4750.1.2017
o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2017,
2/ zwiększenia planu dochodów o kwotę 900,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2017.8 o wysokościach planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych, dotacji
na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych
wykonywanych przez gminę. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
3/ zwiększono dochody o kwotę 7 490,00 zł na podstawie decyzji ERGO HESTIA jako
odszkodowanie za wyrządzone szkody w Zespole Szkół w Mchach zgłoszone w dniu
1.07.2016 roku – pęknięcie kranu i zalanie sali lekcyjnej. Prace remontowe i zakupy
wykładziny i wyposażenia sali lekcyjnej dokonano w roku 2016.
Z tytułu zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji, udziałów PDOF zostały zmniejszone
po stronie wydatków środki w dziale 801, rozdz. 80101 paragraf 4010.
W budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian w postaci przeniesienia
planów pomiędzy paragrafami, zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Dokonano zwiększenia planu w § 4440 - Odpis na ZFŚS - w związku, iż uległa zmianie
wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wzrost
o 8,4% w stosunku do dotychczas obowiązującego wskaźnika, zgodnie z ustawą
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 ( Dz. U.
z 2016r. poz. 1984).
Ponadto, Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z ogłoszonym przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego naborem wniosków w VII edycji „Pięknieje wielkopolska
wieś” i udziałem w tym konkursie 3 sołectw dokonane zostaną zmiany w postaci zwiększenia
środków majątkowych oraz zmniejszenia wydatków na zadania bieżące. Przedmiotowe
zmiany wprowadzone zostaną również w załączniku – Plan wydatków funduszu sołeckiego
na rok 2017. Zadania niniejsze to:
1. Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy – „ Trzy w jednym: integracja, odpoczynek
i rozrywka w naszej małej ojczyźnie”
2. Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego – „Razem raźniej – stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców”
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3. Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Włościejewice – plac zabaw
„Dziecięca kraina radości” .
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo
oświatowe.
Przewodniczący RM poprosił, aby Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały.
Pani Mirela Grześkowiak wyjaśniła, że zmiana ustroju szkolnego zakładająca przekształcenie
dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe
i likwidację gimnazjów, przyjęta ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59), pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkół.
Stanowi o tym wyraźnie art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60), który nakłada na radę gminy obowiązek
podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego. Podjęta przez radę – w myśl tego artykułu - uchwała wymaga
z kolei uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty, który będzie ją badał w zakresie
zgodności z prawem zaproponowanych w niej rozwiązań oraz zapewnienia wszystkim
dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i nauki. Opinia kuratora jest
dla jednostek samorządu terytorialnego wiążąca. Podjęta uchwała zostanie równocześnie
skierowana do zaopiniowania przez związki zawodowe, w naszym przypadku przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Książu Wlkp., przy czym opinia ta nie jest dla
samorządu wiążąca. Ostateczną decyzję dotyczącą nowej sieci szkół, Rada Miejska w Książu
Wlkp. zobowiązana jest podjąć w terminie do 31 marca 2017 r.
Projekt planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Książ
Wlkp. oraz granice obwodów szkolnych zostały szczegółowe omówione na spotkaniach
dotyczących wdrożenia reformy oświaty, przeprowadzonych z nauczycielami, pracownikami
administracyjnymi placówek oświatowych oraz radnymi Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
które odbyły się w dniach 24 i 25 stycznia br.
O godzinie 11:40 Radna Elżbieta Stępa opuściła posiedzenie
w Książu Wlkp.

Komisji Rady Miejskiej

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego
pomiędzy
Gminą
Książ
Wlkp.,
a
Gminą
Dolsk
w sprawie przyjęcia przez Gminę Książ Wlkp. realizacji zadania publicznego polegającego na
zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości
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Błażejewo, należącej do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa
Antoniego Baraniaka w Mchach.
Przewodniczący RM poprosił, o ponowne zabranie głosu Panią Mirelę Grześkowiak.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że ze względu na to iż w obrębie proponowanych granic obwodu
Szkoły Podstawowej w Konarzycach, część ujętej w nim miejscowości ( Chrząstowo nr 1-14)
przypisana jest do obwodu Szkoły Podstawowej w Pyszącej prowadzonej przez Gminę Śrem,
a w przypadku Szkoły Podstawowej w Mchach, w jej obwodzie znajduje się miejscowość
Błażejewo leżąca w granicach terytorialnych Gminy Dolsk, z wymienionymi samorządami
Gmina Książ Wlkp. zawrze stosowne porozumienia odnośnie realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkującym
w/w miejscowości.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.7 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Śrem przez Gminę Książ Wlkp. realizacji
zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom
zamieszkałym w gminie Książ Wlkp. w miejscowości Chrząstowo o numerach 1-14,
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.8 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej
na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o. o.
Przewodniczący RM poprosił, Burmistrza Książa Wlkp. o omówienie projektu uchwały.
Pan Teofil Marciniak, wyjaśnił, że stosownie do art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy
na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego, w drodze
uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Ad.9 Zaopiniowanie projektu uchwały w
Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielkopolski".

sprawie

przyjęcia

"Planu

Gospodarki

Przewodniczący RM poprosił, Panią Izabelę Kozelan – Marcinkowską o omówienie projektu
uchwały.
Pani Izabela Kozelan- Marcinkowska, wyjaśniła, że podstawą formalną opracowania "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielkopolski" jest Uchwała
Nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Książ Wlkp.”. Istotą Planu jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe,
społeczne i ekonomiczne. Dnia 12 października 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Książ Wlkp. została
podpisana umowa dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją
przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ
Wielkopolski". Dla projektu powyższego dokumentu uzyskano od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Możliwość realizacji działań ujętych w Planie,
uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych funduszy w perspektywie budżetowej 20142020, a opracowany Plan stanowi niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki
pomocowe. Uchwalenie i przyjęcie do realizacji inwestycji wynikających z opracowanego
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Książ Wielkopolski" przez Radę Miejską
w Książu Wlkp. ma bardzo istotne znaczenie, gdyż otwiera drogę do finansowania inwestycji
obejmujących m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej, modernizację
źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.10 Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący RM poprosił, Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały.
Pani Skarbnik, poinformowała, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być
udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego.
W tym przypadku, obejmuje ona realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 4077P w miejscowości Sroczewo –
155 000,00 zł;
2. Przebudowę ciągu pieszego (droga Nr 4079P) w miejscowości Kiełczynek- 60 000,00
zł;
3. Przebudowę chodnika (droga Nr 4084P) na odcinku Mchy- Sebastianowo- 160 000,00
zł;
4. Przebudowę chodnika (droga 4081P) ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp.- 55 000,00 zł;
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5. Przebudowę chodnika (droga Nr 4095P) ul. Gogolewska w Książu Wlkp. – 45 000,00
zł;
6. Przebudowę nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe
utrwalenie emulsją i grysami w miejscowościach: Chwałkowo Kościelne, Sroczewo,
Zakrzewice - 107 000,00 zł.
Udzielając pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu na realizację w/w zadań,
w Gminie Książ Wlkp. poprawi się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwiększą
się walory estetyczne miejscowości, w których będą wykonywane.

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 11 Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2016 r.
Sprawozdania stałych Komisji Rady z działalności w 2016r. zostaną odczytane i poddane pod
glosowanie na XXIX sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. , która odbędzie się dnia 13 lutego
2017r.
Stanowią one załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.12 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp. w 2016 r.
Przewodniczący RM poprosił, Panią Mirelę Grześkowiak o omówienie przedmiotowego
sprawozdania.
Pani Sekretarz szczegółowo omówiła Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. w 2016 r., które stanowi załącznik nr 12
do niniejszego protokołu. Zostanie ono poddane pod głosowanie na XXIX sesji Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. , która odbędzie się dnia 13 lutego 2017r.
Ad.13 Omówienie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a) P.”
Przewodniczący RM poprosił, Panią Izabelę Kozelan - Marcinkowską o omówienie
projektu.
Pani Izabela Kozelan- Marcinkowską wyjaśniła, że program ochrony powietrza jest
dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić
do osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu. Wskazanie
właściwych działań wymaga zidentyfikowania przyczyn ponadnormatywnych stężeń
oraz rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji.
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Szczegółowa prezentacja dot. „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a) P.” stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
Ad. 14 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia
2016 r. został przyjęty jednogłośnie, w obecności 13 radnych.
Ad.15 Wolne wnioski i informacje.
Radny Marian Suchecki wnioskował o interwencję w sprawie uszkodzonego znaku
na ulicy Piaskowej w Książu Wlkp. oraz błędnego oznakowania ulic Piaskowej
i Zakrzewskiej.
Przewodniczący Rady, wnioskował o interwencję w sprawie uszkodzonego znaku
drogowego w miejscowości Ługi ( obok posesji Państwa Antoszkiewicz).
Radny Paweł Walkowiak, prosił o podjęcie stosownych działań, mających na celu
uniemożliwienie parkowania autobusów i samochodów ciężarowych na ulicy 23 stycznia
w Książu Wlkp. Pojazdy te, są przyczyną uciążliwego dla mieszkańców hałasu oraz źródłem
zanieczyszczeń powietrza.
Ad 16. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13:50.

Protokołowała
Jagoda Paszczak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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