O.0012.5.15.2016

PROTOKÓŁ NR 15/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 19
maja 2016 r. w godzinach od 10:00 do 12:20 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, oraz
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak.
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.
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Książ Wlkp. za 2015 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jarosławki.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
6. Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2015.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
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właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie 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.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki
zostały zwiększone o kwotę 19 260,00 w działach:
1. 801 – o kwotę 18 135,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.111.2016.8 Wojewody
Wielkopolskiego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na zadania własne
w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian,
2. 852 – zwiększono o kwotę 1 125,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego
zmieniając plan dotacji celowych w rozdziałach:
- 85212 zmniejszono o kwotę 13 256,00 zł, a zwiększono rozdział 85213 o kwotę
13 256,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 85219 zwiększono o kwotę 900,00 zł przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia
za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania
- 86295 zwiększono o kwotę 225,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych
z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
Po stronie wydatków dokonano dodatkowo zmian w działach:
1. 750 – dokonano zmian pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na usługi tłumaczenia.
Dokonano również zmniejszenia planu remontów § 4270 w Urzędzie Miejskim o kwotę
65 000,00 zł, a zwiększono paragraf 6050 na zadanie pn. „ Montaż klimatyzatorów
w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.”.
2. 921 i 926 dokonano przeniesienia środków w planach dotyczących Funduszu Sołeckiego
wsi Chwałkowo Kościelne. Dokonano zmiany wniosku w którym zrezygnowano
z przedsięwzięcia pn” Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chwałkowie
Kościelnym” – środki w wysokości 6 116,00 zł. Kwota 3 116,00 zł zwiększyła środki na
zakup dodatkowych urządzeń do siłowni zewnętrznej w ramach zadania pn. „Sport to zdrowie
– każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym”. Kwotę
3 000,00 zł przeznaczono na nowe przedsięwzięcie – Organizacja imprezy integracyjnej dla
wsi Chwałkowo Kościelne pn.” Dożynki 2016”.
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Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami (do § 4220 zakup środków
żywności) na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 maja 2015 roku
Nr BP1.402.7.5.MLV.2015 – wyjaśnienia do rozporządzenia w sprawie szczegółowej
klasyfikacji budżetowej.
Zdaniem radnej Bogumiły Skiery przeznaczenie kwoty 3000,00 zł na przedsięwzięcie pn.
Organizacja imprezy integracyjnej dla wsi Chwałkowa Kościelnego, ” Dożynki 2016” nie
jest zasadne.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że akceptuje tego typu przedsięwzięcia pod
warunkiem, że nie są to środki finansowe przeznaczone na konsumpcję. Mogą być
wydatkowane na oprawę muzyczną lub nagrody konkursowe.
Rada Miejska w obecności 14 radnych przy 14 głosach „ za” przyjęła ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Książ Wlkp. za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski poprosił, aby przewodniczący
komisji stałych wyrazili opinię w sprawie sprawozdania finansowego i budżetu gminy
za 2015 r. po odbytych posiedzeniach.
Wszyscy przewodniczący komisji począwszy od rewizyjnej, rolnictwa i ochrony środowiska,
budżetu, prawa i samorządu oraz społeczno- gospodarczej wypowiedzieli się, że komisje
pozytywnie zaopiniowały budżet gminy za 2015 r.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jarosławki.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że po wygaśnięciu poprzednich umów
dzierżaw, dotychczasowi dzierżawcy wystąpili ponownie z wnioskami o zawarcie kolejnych
umów, tych samych części nieruchomości z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne wraz z
budynkami letniskowymi, nietrwale związanymi z gruntem. Okres obowiązywania kolejnych
umów miał dotyczyć okresu od dnia 24 maja 2016 r. do 24 maja 2019 r.
W odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego, zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, wymagana jest zgody
rady gminy i dlatego podjęcie ww. uchwały jest zasadne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z
dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że umowy dzierżawy, których przedmiotem
są części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp., położonej
w Jarosławkach zostały zawarte z dzierżawcami jako teren zajęty pod działalność
rekreacyjno- handlową i po upływie oznaczonego do trzech lat terminu wygasły. W związku
z tym dotychczasowi dzierżawcy wystąpili ponownie z wnioskami o zawarcie kolejnych
umów dzierżaw, tych samych części nieruchomości z przeznaczeniem na działalność
rekreacyjną - wypożyczalnia rowerków i kul wodnych, oraz z przeznaczeniem na działalność
handlową - sprzedaż lodów. Analogiczna sytuacja do poprzedniego projektu uchwały– aby
podpisać kolejne umowy wymagana jest zgoda rady gminy i dlatego podjęcie uchwały jest
zasadne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2015.

Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, omówiła ww. sprawozdanie –
w szczególności zostały omówione ogłoszone konkursy oraz ich rozstrzygnięcia. Ponadto
sprawozdanie zostało przedstawione w formie multimedialnej.
Zdaniem radnego Bohdana Kaczmarka w sprawozdaniu brakuje spisu wszystkich
działających na terenie gminy Książ Wlkp. organizacji pozarządowych. Radny wypowiadał
się z pozycji sekretarza stowarzyszenia „Nasza Gmina”. Zastępca burmistrza wyjaśniła, że
spis taki prowadzi stanowisko urzędnicze ds. oświaty. Następnie radny zapytał, która
z organizacji pozarządowych realizuje program pod nazwą podtrzymywanie tradycji
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zastępca burmistrza odpowiedziała, że z pewnością
Kurkowe Bractwo Strzeleckie. W tej kwestii należałoby sprawdzić zapisy statutowe każdej
z organizacji pozarządowej. Ostatnie pytanie radnego Bohdana Kaczmarka dotyczyło terminu
realizacji zadania – z czego wynika? i czy konkursy są ogłaszane w dwóch terminach?
Zastępca burmistrza odpowiedziała, że czas realizacji zadania jest określony w ogłoszonym
konkursie, a następnie w umowie jaka jest zawierana pomiędzy burmistrzem a daną
organizacją pozarządową. Jeśli chodzi o terminy to w II półroczu może być ogłoszony
konkurs, tylko wtedy gdy zaplanowane środki finansowe zostaną jeszcze do wykorzystania na
kolejne półrocze.
Radny Krzysztof Hypki zapytał jaka kwota była przeznaczona na realizację zadań
publicznych?
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Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, ze 24 000 zł oraz dwa zadania opiekuńcze
na wartość 33 211,00 zł i 15 957,00 zł. Wysokość środków zależy od tego ile gmina ma do
dyspozycji.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, poinformowała, że zgodnie z nowelizacją
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
wprowadzoną ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, obowiązują nowe zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję powyższej ustawy - rada
gminy, w drodze uchwały, zobowiązana jest określić wyższe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.
W projekcie uchwały, jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę
mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy
odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Jednocześnie - zgodnie z wolą ustawodawcy - została ustalona wyższa stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny. Z uwagi na fakt, iż konieczność zaktualizowania treści
uchwały wynika z przepisu ustawowego, nie ma możliwości podjęcia alternatywnych,
w stosunku do proponowanej uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego
celu i dlatego podjęcie uchwały jest zasadne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, poinformowała, że po nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
obowiązującej od dnia 1 lutego 2015r., rady gmin zobowiązane są - w terminie 18 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy - do zaktualizowania i dostosowania treści uchwał do
aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Art. 6l ust.1 ustawy nakazuje obecnie, aby
uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazywała, czy opłatę uiszcza się z dołu, czy
z góry. Z uwagi na fakt, iż konieczność zaktualizowania treści uchwały wynika z przepisu
ustawowego, podjęcie uchwały jest zasadne.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, poinformowała, że po nowelizacji
wprowadzonej ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązują nowe zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję powyższego przepisu,
rady gmin - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy, po zasięgnięciu opinii
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania
odpadów komunalnych - zobowiązane są określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale ustalono w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz określono tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmioty odbierające
odpady komunalne. Z uwagi na fakt, iż konieczność zaktualizowania treści uchwały wynika
z przepisu ustawowego, podjęcie uchwały jest zasadne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, poinformowała, że po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany
dalej „regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy. Po nowelizacji ww. ustawy wprowadzonej 1 lutego 2015 r. ustawą z dnia 28 listopada
2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw, konieczne stało się dostosowanie treści Regulaminu do aktualnie
obowiązujących przepisów prawa i dlatego podjęcie uchwały jest zasadne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Na wszystkie pytania i wątpliwości związane z gospodarką odpadami radni uzyskali
odpowiedzi ustne bezpośrednio od pracownika Urzędu ds. ww. gospodarki.
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Ad 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 kwietnia 2016 r.
został przyjęty przez 14 radnych jednogłośnie, bez uwag.
Ad 12. Wolne wnioski i informacje.
Radny Krzysztof Sójka poprosił, aby przyśpieszyć demontaż wiaty przystankowej
w Zaborowie lub zabezpieczyć ją w taki sposób, aby nie stanowiła zagrożenia dla innych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że planuje się jej ” rozbiórkę”.
Ad 13. 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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