O.0012.5.23.2016
PROTOKÓŁ NR 23/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 29
grudnia 2016 r. w godzinach od 11:00 do 12:25 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 Rady Miejskiej,
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka oraz Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak.
Na sali posiedzeń obecnych było 13 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radna Anna Szymanowska oraz Radny Bohdan Kaczmarek
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące zmiany:
Zdjąć z obrad punkt 2 o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ
Wlkp. na 2016 rok.
w miejsce punktu 2, wprowadzić punkt o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
Każdy wprowadzona zmiana została jednogłośnie przegłosowana.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ
Wlkp. przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na rok 2017.
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Książa Wlkp.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Projekt zaproszenia 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 wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Przewodniczący RM poprosił, aby Pan Burmistrz omówił projekt uchwały.
Burmistrz poinformował, że zgodnie z ustawami: o systemie oświaty oraz o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw pobyt dzieci
6-letnich w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych będzie
zwolniony z opłat za godziny nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym
wymiar bezpłatnych godzin określonych w arkuszu organizacyjnym przedszkola lub oddziału
przedszkolnego.
Zmiana ta związana jest z ujęciem od 1 stycznia 2017 r. dzieci 6-letnich korzystających
z wychowania przedszkolnego, w części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej
jednostkom samorządu terytorialnego.
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 ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Przewodniczący RM poprosił, aby Pan Burmistrz omówił projekt uchwały.
Burmistrz poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych ustalenie wydatków
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Uchwałę podejmuje się w związku z nie wykonaniem zadań:
1. Inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.” Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Kołacinie”.
Niewykonanie zadania nastąpiło z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu robót
przewidzianych do wykonania, a tym samym opracowanie dodatkowych map do celów
projektowych, co w konsekwencji wydłużyło czas opracowania dokumentacji projektowej.
W związku z powyższym przetarg na realizację wyżej wymienionego zadania został
ogłoszony w miesiącu listopadzie 2016 r. a rozstrzygnięty w grudniu 2016 r. Natomiast
podpisanie umowy na wykonanie robót nastąpiło w dniu 23 grudnia 2016 r.
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2. Bieżącego pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp.
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.
Jednakże rozliczenie może nastąpić dopiero po podjęciu przez Radę Miejską uchwały
o przyjęciu i wdrożeniu do realizacji Planu. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Książ Wlkp. 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 w zakresie
wydłużenia terminu realizacji zadania. Zgodnie z 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.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na rok 2017.
Przewodniczący RM zapytał czy każdy z przewodniczących komisji stałych potwierdza
wcześniejsze ustalone plany pracy w swoich komisjach. Wszyscy przewodniczący
potwierdzili zgodność.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Książa Wlkp.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie procedury tematu skargi tj. w jaki sposób
przebiegał proces informacji z obu stron, ze strony skarżącej oraz skarżonego. Pani Malwina
Olejniczak – pracownik tut. Urzędu szczegółowo omówiła ww. temat.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

3

Ad 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
2016 r. został przyjęty jednogłośnie, w obecności 13 radnych.

14 grudnia

Ad 7. Wolne wnioski i informacje.
Radny Antonina Jankowiak podziękowała burmistrzowi w imieniu swoim
oraz mieszkańców za zrealizowanie inwestycji pod nazwa budowa drogi do szkoły
w Chrząstowie.
Radny Marek Molecki wnioskował, aby naprawić ubytek na drodze Mchy- Sebastianowo
przy posesji nr 17, następnie ubytek na drodze w Brzóstowni przy posesji Pana sołtysa,
oraz poinformował o rosnących przydrożnych krzewach i drzewach na pasie drogowym
na drodze śródpolnej Sebastianowo- Włościejewki, które należy usunąć.
Radny Kazimierz Zegar złożył podziękowanie w imieniu mieszkańców Jarosławek za
budowę drogi.
Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 12:25.

Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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