O.0012.5.16.2016

PROTOKÓŁ NR 16/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 22
czerwca 2016 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w sali nr 7 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,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak, gości planistów Panią Lutomiłę Niełacną i Pana
Jerzego Zalewskiego oraz przedstawiciela prasy lokalnej.
Na sali posiedzeń obecnych było 14 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecny, a zarazem usprawiedliwiony radny Marcin Weiss.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Do porządku obrad wspólnego posiedzenia zostały wprowadzone dodatkowe trzy punkty,
każdy z osobna, w obecności 14 radnych przy 14 głosach „za” został przegłosowany przez
radnych. Punkty o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi
powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P
na odcinku Zaborowo- Kiełczynek”.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w
pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo KościelnePanienka”.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi
Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.”
Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076 P w Gogolewie o długości 1100 mb”.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
północno- zachodniej części miasta Książa Wlkp.
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3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w południowo- wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie
geodezyjnym Radoszkowo.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.
5. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu
Wlkp.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz
drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo
Kościelne- Panienka”
9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia
Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie
inwestycyjne pn.” Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076 P w Gogolewie o długości
1100 mb”.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki
opłaty za korzystanie z tych przystanków.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 19
maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego
transportu zbiorowego.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Śrem w zakresie
gminnych przewozów pasażerskich.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji
miejskiej na terenie gminy Książ Wlkp.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ
Wlkp.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającą uchwałę Nr XXV/214/97 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Książ Wlkp.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie posiedzenia.
Wzór zaproszenia posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Ad 2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Książa Wlkp.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Pana Jerzego
Zalewskiego.
Pan Jerzy Zalewski poinformował, że przedmiot planu objętego niniejszą uchwałą stanowi
strefa intensywnego osadnictwa związana z funkcjonowaniem głównej jednostki osadniczej
gminy – miasta Książ Wlkp. W strefie tej obserwuje się dużą dynamikę zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, dlatego wymaga ona określenia zasad zdyscyplinowanej
polityki przestrzennej dla ochrony obszaru przed nieskoordynowaną zabudową, którą
zapewnić można w trybie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Plan miejscowy określi zasady inwestowania w obrębie istniejących
i planowanych terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz zabezpieczy tereny pod realizację
odcinka północnej obwodnicy miasta. Niewątpliwie zabezpieczy też pod wielofunkcyjny
rozwój miasta oraz określi zasady zagospodarowania terenu z uwzględnieniem koniecznych
rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.
Rada Miejska w obecności 14 radnych przy 14 głosach „ za” przyjęła ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w południowo- wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym
Radoszkowo.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Pana Jerzego
Zalewskiego.
Pan Jerzy Zalewski poinformował, że zmiana uchwały rozszerzy zakres planu o działkę nr
190/5 w obrębie ewidencyjnym Radoszkowo umożliwi doprowadzenie do usunięcia sytuacji,
w której ww. działka jako jedyna w okolicy pozostałaby poza ustaleniami planów
miejscowych obecnie sporządzanego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z terenami
przyległymi oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za przyjęła ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Pana Jerzego
Zalewskiego
Pan Jerzy Zalewski poinformował, że analizie poddano Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. uchwalone uchwałą Nr
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XXII/197/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2001 r. ze zmianami, 24
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Książ
Wlkp., a także wydane w latach 2009 - 2015 decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu i wnioski w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy.
Stosownie do zapisów art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przeprowadzona ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp. przedstawiona została Gminnej Komisji
Urbanistyczno- Architektonicznej, która na posiedzeniu w dniu 19.05.2016 r. pozytywnie
zaopiniowała przedłożony elaborat z uwagami, które zostały uwzględnione w ostatecznej
wersji dokumentu. Zgodnie z przedłożoną oceną, stwierdza się, że obowiązujące Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp., nie spełnia
wymogów dokumentu niezbędnego w realizacji polityki przestrzennej na terenie gminy
w obecnych uwarunkowaniach prawnych. W związku z tym dla dostosowania Studium do
szeregu nowych wymogów, należy sporządzić nowy dokument dla całej gminy w jej
granicach administracyjnych. W odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w wyniku przeprowadzonych analiz, w tym oceny postępów w opracowaniu
planów miejscowych oraz ich aktualności, stwierdzono, że wszystkie obowiązujące na terenie
gminy plany miejscowe zachowują aktualność.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 glosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu
Wlkp.
Ze względu na ochronę danych osobowych punkt nr 5 wyłączono z jawności posiedzenia.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
Skarbik Gminy, Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że dochody i wydatki zostały
zwiększone o kwotę 90 053,00 zł w działach:
1. 756 – o kwotę 75 603,00 zł wynikające z wpłat opłat II i III raty za zezwolenia na

sprzedaż napoi alkoholowych w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian w postaci zwiększenia środków na zakupy do świetlic
wychowawczych, remont świetlicy w Zaborowie,
Kołacinie, wynagrodzenia
świetliczanek, radcy prawnego i komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy
rodzinie oraz wycieczka dla dzieci z rodzin objętych opieką i leczeniem.
2. 801 – o kwotę 14 000,00 zł, w tym:
Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.134.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego
na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Piorytet3. Po
stronie wydatków dokonano zmian, w planie finansowym Gimnazjum w Książu Wlkp.
w paragrafie 4240.
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3. 852 – o kwotę 20 350,00 zł, zmiany dotyczą rozdziałów:
- 85213 zwiększono o kwotę 1 950,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.125.2016.7,
- 85219 zmniejszono o kwotę 1 500,00 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanego
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na zadanie realizowane w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. pn. ” Edukacja w Muzeum Piekarstwa „ dla dzieci
niepełnosprawnych i dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej”. Środki niniejsze będą
realizowane pozabudżetowo,
- zwiększono o kwotę 19 900,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr
FB-I.3111.170.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Zadanie inwestycyjne pn.” Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy
Książ Wlkp. zmniejszono o kwotę 80 620,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 26 370,00 zł
dotację dla Starostwa Powiatowego w Śremie na zadanie pn. „ Przybudowa nawierzchni drogi
Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100 mb”. Zmniejszenia dokonano po przeprowadzonych
postępowaniach przetargowych i przeznaczono na realizację zadań:
a/ kwotę 6 990,00 zł dołożono do zadania pn. „Zakup pomostu pływającego w Gogolewie
przy rzece Warta” – nie doliczono kosztów montażu i części potrzebnych do montażu
pomostu,
b/ kwotę 50 000,00 zł przeznaczono jako dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w
Śremie na nowe zadanie pn. „ Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne – Panienka”,
c/ kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Śremie
na nowe zadanie pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo –
Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo – Kiełczynek.
Ponadto w załączniku Nr 3 – Wydatki majątkowe na 2016 rok - dokonano zmiany nazwy
inwestycji w działach:
- 750 – zwiększono o kwotę 12 550,00 zł zadanie pn.” Montaż klimatyzatorów e budynku
Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.”. Zwiększony zakres robót dotyczy pomieszczeń
biurowych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki niniejsze zostały przeniesione z rozdziału
85215 z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- 926 - Zadanie pod nazwą „ Wykonanie i montaż okiennic oraz częściowe odeskowanie
altany drewnianej w Sebastianowie” zmienia się na „ Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w
Sebastianowie”.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 glosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi
powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na
odcinku Zaborowo- Kiełczynek”.
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Burmistrz, Pan Teofil Marciniak poinformował, że powyższe zadanie przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne- Panienka”
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak, poinformował, że powyższe zadanie pozwoli na poprawę
stanu bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika oraz poprawi walory estetyczne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi
Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.”
Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076 P w Gogolewie o długości 1100 mb”.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak poinformował, że Starostwo Powiatowe zwróciło się
z pismem do Gminy Książ Wlkp. informując, że po przeprowadzeniu postępowań
o udzieleniu zamówień publicznych, udział gminy w finansowaniu zadań uległ zmniejszeniu
o kwotę 26 370,00 zł. W związku z powyższym podjęcie uchwały zmieniającej uważa się za
zasadne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za
korzystanie z tych przystanków.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak poinformował, że wielkość pojazdów pod względem
gabarytowym, które zatrzymują się na przystankach ma istotny wpływ na wysokość kosztów
utrzymania. Zatrzymanie ciężkiego autobusu zwłaszcza w upalne dni deformuję nawierzchnię
poprzez powstanie kolein. Ustalenie opłat za korzystanie z przystanków ma na celu
zapewnienie wpływów na pokrycie kosztów utrzymania przystanków.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 19
maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu
zbiorowego.
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Burmistrz, Pan Teofil Marciniak poinformował, że od 1 lipca 2016 r. przez gminę Śrem
zostaje wprowadzona darmowa komunikacja miejska. Mając na uwadze wygaśnięcie w dniu
30 czerwca 2016 r. umowy zawartej pomiędzy Gminą Śrem, a operatorem na świadczenie
usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich, Gmina Śrem zaproponowała zmianę
czasu obowiązywania obecnego porozumienia z czasu nieoznaczonego na czas oznaczony do
30 czerwca 2016. W celu dalszej współpracy w zakresie gminnych przewozów zostanie
przygotowane nowe porozumienie uwzględniające wszelkie zmiany w komunikacji miejskiej.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Śrem w zakresie
gminnych przewozów pasażerskich.
Burmistrz ,Pan Teofil Marciniak poinformował, że gmina Śrem przedstawiła gminie Książ
Wlkp. propozycję zawarcia porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie gminnych
przewozów pasażerskich. W ramach tego zadania autobusy linii nr 3 i 4 będą zatrzymywały
się na przystankach komunikacyjnych w miejscowości Chrząstowo.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji
miejskiej na terenie gminy Książ Wlkp.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak, poinformował, że gmina Śrem postanowiła wprowadzić
na terenie swojej gminy bezpłatna komunikacje miejską. W związku ze współdziałaniem
gminy Książ Wlkp. z gminą Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich
uzasadnionym jest wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej również na terenie gminy
Książ Wlkp., a co za tym idzie przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak, poinformował, że uchwała dotyczy sprzedaży
nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
położonych w Książu Wlkp. Cena wywoławcza działek podczas przetargu zostanie ustalona
na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości
gruntowych niezabudowanych zostały zaplanowane w budżecie na rok 2016 .
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 15. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającą uchwałę Nr XXV/214/97 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
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Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że konstrukcja prawna
opłaty prolongacyjnej zakłada, że jest to opłata o charakterze fakultatywnym. Podejmując
uchwałę w roku 1998 Rada Miejska określiła okoliczności jej naliczenia na raty lub
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy oraz z tytułu
rozłożonych na raty zaległości płatników, wynikających z decyzji o ich odpowiedzialności
podatkowej. Ponadto Rada Miejska w ww. uchwale ustaliła kwotę opłaty w wysokości 30 %
stawki odsetek za zwłokę. W oparciu o nową – obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. treść art.
57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Rada Gminy może wprowadzić z
tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłatę prolongacyjną w wysokości
nie większej niż wysokość obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Znaczenie przedmiotowej
uchwały jest dla budżetu marginalne, w związku z tym zniesienie opłaty prolongacyjnej
poprzez uchylenie jest zasadne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Książ Wlkp.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że w uchwale nr
XIII/151/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
Statutu Gminy Książ Wlkp., błędnie wskazano rok tracącej moc uchwały, to jest 2033,
zamiast 2003.W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęła ww.
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 maja 2016 r. został
przyjęty przez 14 radnych jednogłośnie, bez uwag.
Ad 18. Wolne wnioski i informacje.
Radna Elżbieta Stępa- wnioskowała, aby oczyścić działkę za ogrodami działkowymi
w kierunku Zaborowa, przed posesją Państwa Pijańskich.
Radny Marian Suchecki wnioskował, aby:
- posprzątać ulicę Zakrzewską w Książu Wlkp.
- wyciąć zarośla na działce gminnej na ulicy Krybusa w Książu Wlkp.
- naprawić płot na placu zabaw Książu Wlkp. (zerwana siatka), a także spryskać zarośla
na chodniku przy placu zabaw,
- pomalować hydranty na ulicy Krybusa, (3 szt.).
Radny Marek Molecki wnioskował, aby:
- poszerzyć mostek na polnej drodze od Sebastianowa do Chwałkowa Kość. (ostatni mostek
przed łąkami od Sebastianowa),
- obciąć krzewy, gałęzie i drzewa na drogach polnych w kierunku Chwałkowa, Włościejewek
i na drodze z Chwałkowa do Sebastianowa,
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- zwrócić uwagę PGK Śrem, aby przy organizacji harmonogramu wywozów odpadów,
częstotliwość wywozów odbywała się w miarę możliwości w równych odstępstwach
okresowych.
Radny Sławomir Przybylski wnioskował, aby zapewnić czystości boisk sportowych,
(po różnych rozgrywkach pozostaje dużo śmieci).
Ad 19. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 12:20.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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