O.0012.5.22.2016
PROTOKÓŁ NR 22/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 14
grudnia 2016 r. w godzinach od 10:00 do 11:40 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, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, oraz
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak.
Na sali posiedzeń obecnych było 13 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni:
Radny Bohdan Kaczmarek i Radny Krzysztof Hypki
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby do porządku posiedzenia za punktem 3
wprowadzić dodatkowy punkt 4 o nazwie :
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” opowiedziała się za
wprowadzeniem dodatkowego punktu.
A zatem porządek posiedzenia wygląda następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ
Wlkp. na 2017 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości.
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7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie posiedzenia
Pytań nie było, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2014.
Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowisko
Burmistrza do ww. opinii.
Radni pytań nie mieli w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie projekt
uchwały.
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 uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
Skarbnik Gminy odczytała ww. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
Radni pytań nie mieli w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie projekt
uchwały.
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 zmieniającej uchwały w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
Przewodniczący obrad poprosił, aby Pani Skarbnik omówiła ww. projekt uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała, że w budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki
zostały zwiększone o kwotę 28 825,00 zł i dotyczą:
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- dochody zwiększono w dziale 756 o kwotę 28 825,00 zł jako ponadplanowe dochody
z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wydatki zwiększono o kwotę 20 825,00 zł – dołożono środki do zadania pn.” Adaptacja
pomieszczenia OSP Włościejewicach na WC” z konieczności wykonania zewnętrznej
instalacji wodociągowej ( przyłącza) oraz o kwotę 8 000,00 zł w dziale 700 , rozdz. 70005,
§ 4300 na koszty związane z podziałem nieruchomości w Brzóstowni oraz opłaty notarialne
związane z zakupami gruntów i lokalu użytkowego w Mchach.
Po stronie wydatków dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami związanych
z realizacją zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
zakup wyposażenia świetlic wychowawczych ( stoły i krzesła).
W szkole Podstawowej w Konarzycach dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami
na zakup szamba wraz z montażem w kwocie 4 480,00 zł.
W załączniku Nr 10 dokonano zmiany po stronie kosztów samorządowego zakładu
budżetowego zwiększając wydatki majątkowe o 10 000,00 zł
na budowę wiaty
w oczyszczalni ścieków. Na ten cel dokonano zmniejszeń wydatków bieżących na zakupy,
umów zleceń i podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady zapytał o wydatki we Włościejewicach, czy zadanie pn.” Adaptacja
pomieszczenia OSP Włościejewicach na WC” z koniecznością wykonania zewnętrznej
instalacji wodociągowej dotyczy całego przyłącza.
Pan Burmistrz odpowiedział, że tak.
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 ustanowienia pomnika przyrody.
Przewodniczący Rady poprosił o omówienie projektu uchwały.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak poinformował, że wymienione w uchwale drzewo stanowi
twór przyrody o szczególnej wartości przyrodniczej. Jego wymiary przekraczają orientacyjne
wymiary progowe, proponowane jako kryteria kwalifikacji drzew na pomniki przyrody.
Objęcie tego drzewa ochroną i umieszczenie odpowiedniej tabliczki na drzewie uświadomi
społeczeństwu dużą wartość przyrodniczą, krajobrazową i kulturową chronionego obiektu.
Ochrona pomnikowa powoduje skuteczniejszą kontrolę nad obiektem i zwiększa możliwości
jego pielęgnacji. Ustanowienie dębu pomnikiem przyrody przyczyni się także do poprawy
wizerunku

gminy,

jako

przyjaznej

środowisku.

Szczególnymi

celami

ochrony

proponowanego pomnika przyrody są: utrzymanie drzewa we właściwym stanie oraz
kształtowanie prawidłowych postaw człowieka wobec przyrody. Dnia 26 sierpnia 2016 r. na
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Radny Pan Bohdan
Kaczmarek zgłosił wniosek ustanowienia pomnikami przyrody trzech drzew z gatunku dąb
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szypułkowy rosnących w sąsiedztwie szkoły w miejscowości Chrząstowo. Do podjęcia
uchwały i ustanowienia drzew pomnikami przyrody, niezbędna jest zgoda właściciela gruntu,
na którym rosną drzewa. W przypadku dwóch dębów właściciel gruntu, na którym rosną, nie
wyraził zgody na ustanowienie ich pomnikami przyrody. Drzewo, o którym mowa w uchwale
rośnie na działce nr ewid. 140/8 obręb geod. Chrząstowo stanowiącej własność Skarbu Państwa we
władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, która wyraziła zgodę pismem nr
PO.SGZ.NW.791.2.1265.2016.TK z dnia 29 września 2016 r. na ustanowienie w/w drzewa
pomnikiem przyrody. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

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 zamianę
nieruchomości.
Przewodniczący Rady poprosił o omówienie projektu uchwały.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak poinformował, że projekt uchwały dotyczy zamiany
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
położonej w Radoszkowie Drugim, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp., na
nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność osób fizycznych. Wartości
nieruchomości będących przedmiotem zamiany określił rzeczoznawca majątkowy w formie
operatu szacunkowego. Kwotę dopłaty w wysokości 139.900,00 zł strony umowy ustaliły
w protokole uzgodnień z dnia 21 listopada 2016 r. Nieruchomość nabywa się zgodnie z § 3
ust. 1 uchwały nr XXV/163/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 03 listopada 2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi, dla zapewnienia rozwoju
miasta i gminy Książ Wlkp. Środki na dokonanie rozliczenia zamiany w/w nieruchomości
pochodzić będą z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku Gminy.
Działka ewid. nr 264/21 obręb Radoszkowo o powierzchni 3.0010 ha powstała w wyniku
podziału działki ewid. nr 264/11 obręb Radoszkowo o powierzchni 7.7114 ha,
zatwierdzonego decyzją Burmistrza Książa Wlkp. znak G.6831.20.2016 z dnia 21 listopada
2016 r. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako dz. ewid. nr 264/21 obręb
Radoszkowo, o powierzchni 3.0010 ha przeznaczona jest w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

jako

teren

obiektów

produkcyjnych,

składów

i magazynów. Gmina Książ Wlkp. w chwili obecnej nie dysponuje w swoim zasobie gruntem
o ww. przeznaczeniu, co może utrudnić dalszy jej rozwój.
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Radni wyrazili aprobatę w stosunku do uzasadnienia Pana Burmistrza w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości.
Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę, od 11:10 do 11:20.
Po przerwie przystąpiono do głosowania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Wolne wnioski i informacje.
Radny Marian Suchecki zapytał jak wygląda sprawa w zakresie zimowego utrzymania dróg
w naszej gminie.
Zastępca Burmistrz odpowiedziała, że w dniu jutrzejszym tj. 15 grudnia br. na XXVII sesji
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. informację w ww. sprawie otrzymają zarówno radni jak
i sołtysi.
Radna Anna Szymanowska poprosiła o zabezpieczenie (naprawę) studzienek na ulicy 23
stycznia w Książu Wlkp.
Radna Elżbieta Stępa zgłosiła problem uszkodzonego opierzania przy ubikacji męskiej
w świetlicy w Kiełczynku, ponadto zgłosiła pomalowanie ubikacji przez wykonawcę robót
budowlanych.
Radny Marian Suchecki prosił, aby Burmistrz wyraził zgodę na odpowiednie przycięcie
koron drzew przy starym budynku policji. W obecnym stanie zagrażają bezpieczeństwu.
Pan Burmistrz wyraził zgodę
Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem, aby usunąć drzewa lipy – 3szt, które
zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym w Łężku przy drodze powiatowej oraz
o przycięcie korzeni drzew niszczących asfalt na drodze gminnej w miejscowości Ługi
oraz na drodze powiatowej w miejscowości Włościejewic od numeru posesji 3 do nr 5.
Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 11:40.

Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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