O.0012.5.17.2016

PROTOKÓŁ NR 17/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 26
sierpnia 2016 r. w godzinach od 10:00 do 12:15 w sali Centrum Kultury
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,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz przedstawiciela prasy lokalnej.
Na sali posiedzeń obecnych było 10 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni:
Radny Marian Suchecki, radny Krzysztof Hypki, radny Błażej Jędrzejczak oraz radna
Elżbieta Stępa.
Radny Marcin Weiss- poinformował o kilkunastominutowym opóźnieniu.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym dzierżawcą
kolejnej umowy dzierżawy tej samej części
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Książ Wlkp. przy ul.
Zakrzewskiej.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Chrząstowo.
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8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Mchy.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Sroczewo.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Włościejewice.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamkniecie posiedzenia.
Wzór zaproszenia posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik poinformowała, że w budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały
zwiększone o kwotę 87 759,07 zł w działach:
a. 758 – o kwotę 8 000,00 zł , zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr
ST5.4750.342.2016.5g jako dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian dla Szkół Podstawowych
na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu
podnoszenia jakości udzielanej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć
rewalidacyjnych.
b. 852 – o kwotę 37 652,00 zł, zmiany dotyczą rozdziałów:
- 85213 zwiększono o kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.206.2016.5,
- 85216 zwiększono
o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
- 85228 – zwiększono o kwotę 3 852,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.204.2016.7 z przeznaczeniem na organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich
zamieszkania.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
W budżecie gminy po stronie wydatków dokonano również zmian w działach:
1/ 600 – dokonano zmniejszenia o kwotę 12 000,00 zł pn. „Zakup 4 wiat przystankowych”,
z przeznaczeniem na nowa inwestycje pn. „ Modernizacja przystanków autobusowych”,
2/ 700 – zwiększono o kwotę 3 900,00 zł w celu wykonania przeglądów rocznych obiektów
użyteczności publicznej,
3/ 750 – zwiększono na brakujące środki na umowy zlecenie BHP, za stronę internetową,
4/ 801 – zwiększono o kwotę 13 020,07 zł - dokonano zwiększenia z rezerwy oświatowej na
pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych, przeniesień pomiędzy paragrafami
w Gimnazjum w Książu na remonty, z remontów przeniesiono środki w części do działu 700
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i 750 oraz wprowadzono inwestycję pod nazwą „ Przebudowa schodów wejściowych”
w Zespole Szkół w Mchach. Dokonano zwiększenia planu finansowego w Szkole
Podstawowej w Książu Wlkp. o kwotę 24 222,00 zł by zapewnić środki na wynagrodzenia
nauczycieli do końca roku budżetowego w szkole,
5/ 851 – zwiększa się o kwotę 42,00 zł wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi,
6/ 852 – wydatki zwiększono o kwotę 37 652,00 zł, według zawiadomień od Wojewody
Wielkopolskiego,
7/ 854 – zwiększono o kwotę 7 135,00 zł w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej
w Książu Wlkp. – zatrudnienie drugiego nauczyciela.
8/ 921 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami środków ( fundusz sołecki wsi
Sroczewo) – zmniejszono zadanie pn. „ Budowa altany drewnianej w Sroczewie o 1 200,00
zł, natomiast zwiększono środki na zakup koszy do śmieci na terenie rekreacyjnym wsi
Sroczewo.
W załączniku Nr 7 Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększył przychody
i koszty o kwotę 85 300,00 zł z tego:
- o kwotę 18 900,00 zł z tytułu sprzedaży ścieków,
- o kwotę 58 000,00 zł z tytułu sprzedaży wody,
- o kwotę 8 400,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – zalanie biura i lokalu
mieszkalnego.
Po stronie kosztów zwiększono § 4210 o kwotę 7 989,00 na zakup karchera, spawarki i inne
zakupy, zakup energii zwiększono o 7 000,00 zł, remonty lokali mieszkalnych, dachu
i elewacji SUW Książ Wlkp.- 17 400,00 zł, 5 900,00 zł przeznaczono na aktualizację
programów komputerowych, zrzut ścieków i zwiększono środki na fundusz socjalny.
Wydatki inwestycyjne zwiększono na zakup wiaty – oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku
( 26 050,00 zł) oraz zwiększono środki na zakup samochodu dostawczego ( 19 754,00 zł).
Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że w dniu komisji otrzymaliśmy pismo
od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem kwoty 42 107,07 zł na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Zastępca Burmistrza poinformowała także o braku od 1 września br. godzin tzw. karcianych
w szkołach.
Rada Miejska w obecności 10 radnych przy 10 głosach „ za” zaopiniowała ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości
gruntowej, położonej w miejscowości Książ Wlkp. przy ul. Zakrzewskiej.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Pana Burmistrza, który
poinformował, że jest to zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pod działalność handlową.
Umowa ma obowiązywać od dnia 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. czyli do 3 lat.
W przypadku umów do 3 lat wymagana jest zgoda rady z pominięciem procedury
przetargowej.
Rada Miejska w obecności 10 radnych, przy 10 głosach „za” zaopiniowała ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Burmistrza, który
poinformował, że projekt uchwały dotyczy nabycia na rzecz gminy działki ewidencyjnej
nr 47 o powierzchni 0.2600 ha. Wymieniona działka stanowi własność Rolniczego
Kombinatu Spółdzielczego Agrokompleks Brzóstownia. Zakupiona działka ma służyć
społeczności mieszkańców sołectwa Brzóstownia oraz innym. Środki na zakup działki będą
pochodzić z wpływów z podatków i opłat lokalnych.
Rada Miejska w obecności 10 radnych jednogłośnie przy 10 glosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Burmistrza, który
poinformował, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży działki stanowiącej własność gminy.
Cena wywoławcza działki zostanie ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego.
Dochody ze sprzedaży działki zostały zaplanowane w budżecie na 2016 r.
Rada Miejska w obecności 10 radnych jednogłośnie przy 10 glosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Burmistrza, który
poinformował, że projekt uchwały został przygotowany zgodnie z nowelizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana w ww. ustawie wymusiła obowiązki
w zapisach naszej uchwały oraz formularzu wzoru deklaracji.
Rada Miejska w obecności 10 radnych jednogłośnie przy 10 glosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Chrząstowo.
Radny Marcin Weiss o godz. 10: 33 przybył na posiedzenie komisji wspólnej. Od tej pory
Rada Miejska pracowała w 11 osobowym składzie.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Zastępcę Burmistrza.
Panią Mirelę Grześkowiak, która omówiła kompleksowo wszystkie cztery projekty uchwały
w sprawie strategii informując, że sołeckie strategie wypracowane zostały przez członków
Grupy Odnowy Wsi w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
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Wielkopolskiego „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Strategie zostały stworzone z pomocą
przeszkolonych moderatorów przez Urząd Marszałkowski i są dokumentami w których
zdefiniowane i opisane zostały obszary problemowe, analiza mocnych i słabych stron danego
sołectwa oraz niezbędne działania mające na celu uzyskanie poprawy sytuacji rozwoju
lokalnych miejscowości. Ponadto posiadanie aktualnych strategii utworzonych przy
współpracy moderatorów ma na celu pozyskanie dodatkowych atutów w ogłaszanych
konkurach przez Urząd Marszałkowski.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał czy były jakieś kryteria, które wskazywałyby, że
w danym sołectwie w dokumencie analizy zasobów należy zakwalifikować dany walor jako
mały, duży czy wyróżniający.
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że kwalifikacja i ocena danego waloru jako duży czy
wyróżniający była indywidualna każdego mieszkańca sołectwa.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie przy 11 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Mchy.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie przy 11 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Sroczewo.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie przy 11 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Włościejewice.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie przy 11 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2016 r.
został przyjęty przez 11 radnych jednogłośnie, bez uwag.
Ad 12. Wolne wnioski i informacje.
Radny Bohdan Kaczmarek wnioskował, aby chrząstowski dąb lub dęby znajdujący/e się
w kierunku do szkoły po prawej stronie zostały zakwalifikowane jako pomniki przyrody.
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Radna Antonina Jankowiak zapytała jak wygląda sytuacja związana z budową drogi
do szkoły w Chrząstowie?
Burmistrz odpowiedział, że dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego niestety nie
otrzymaliśmy, ale środki finansowe są zabezpieczone w budżecie gminy na to zadanie.
Kierownik Ref. Gospodarczego jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej
w myśl nowych przepisów „Prawo zamówień publicznych”. W najbliższym czasie na
przełomie września bądź października przetarg zostanie ogłoszony.
Radny Kazimierz Zegar wnioskował, aby naprawić drogę z Włościejewek w kierunku
Międzyborza (przy stawie). Występują liczne uchybienia.
Radny Marcin Weiss wnioskował, aby naprawić chodnik na ulicy Krybusa w Książu Wlkp.
– na wysokości posesji Państwa Matura. Ponadto radny prosił o przeanalizowanie tematu
dotyczącego skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Wichury, chodzi o pojazdy parkujące na ulicy
Dąbrowskiego, które utrudniają wjazd samochodów ciężarowych z ulicy Wichury.
Przewodniczący Rady wnioskował o naprawę dogi we Włościejewicach na odcinku
od szkoły do sklepu.
Radny Marek Molecki wnioskował o wyczyszczenie rowu w Sebastianowie od stawu
do kanału Książ oraz wycięcie krzaków na polnej drodze od Włościejewek do Chwałkowa
Kościelnego.
Ad 13. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 12:15.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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