O.0012.5.13.2016

PROTOKÓŁ NR 13/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 16
marca 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:10 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 Marciniak, 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 -radna Antonina Jankowiak oraz radny Paweł Walkowiak- usprawiedliwieni
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 uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
gminy Książ Wlkp.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Książ Wlkp. w 2016 roku.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez
gminę Książ Wlkp., zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi
w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Książ Wlkp.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw : Ługi, Włościejewki
i Zaborowo do Programu „ Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
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10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
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 uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy poinformowała, że w załączniku Nr 2 ww.
projektu uchwały o nazwie Wykaz Przedsięwzięć - dokonano zmian w postaci zwiększenia
środków o 1 470 000,00 zł na przedsięwzięcie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Książ Wlkp." Inwestycja będzie wykonywana na terenie Radoszkowa Drugiego
i Kiełczyna - tereny inwestycyjne i tereny mieszkaniowe.
Dokonano korekty łącznych nakładów finansowych dostosowując do wykonania z roku
poprzedniego i zwiększono o środki na inwestycję. Limit zobowiązań również uległ zmianie
o kwotę 1 470 000,00 zł.
Natomiast w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w postaci
dostosowania wysokości planów dochodów i wydatków do wysokości jak w uchwale
budżetowej na dzień 21 marca 2016 roku.
Wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu w kwocie 2 968 156,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Wolne środki przeznaczono
na realizację wydatków majątkowych oraz na wydatki bieżące.
Rada Miejska w obecności 13 radnych przy 12 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
Pani Skarbnik Gminy poinformowała o następujących zmianach w budżecie na 2016 r.
Dochody zostały zwiększone o kwotę 1 016,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu Daewoo
Lanos służącego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie Kościelnym do wyjazdów w
celu likwidacji owadów. Ponadto wprowadzono do budżetu po stronie wydatków kwotę 2 968
156,00 zł jako inne rozliczenia krajowe – wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, z przeznaczeniem na:
-zwiększenie środków o kwotę 1 470 000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na

terenie gminy Książ Wlkp. ,odcinek Radoszkowo Drugie oraz Kiełczyn na terenach
inwestycyjnych i mieszkaniowych
- przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w Jarosławkach w kwocie 100 000,00 zł.
- przebudowie drogi gminnej wewnętrznej we wsi Chrząstowo w kwocie 550 000,00 zł.
- zakupie pomostu pływającego w Gogolewie przy rzece Warcie w kwocie 12 000,00 zł.
- dołożeniu środków do budowy siłowni w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 18 000,00
zł.
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- dołożeniu środków do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie w wysokości
19 983,00 zł
- zmniejszeniu środków w funduszu sołeckim wsi Kołacin zaplanowane wcześniej środki na remont
chodnika w wysokości 16 196,00 zł przeznaczono na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół
stawu wsi Kołacin oraz dołożono środki w wysokości 13 804,00 zł. Łączny wkład na niniejszą
inwestycję ma wynosić 30 000,00 zł.
Na powyższe inwestycje złożono wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu „ Wielkopolska Odnowa wsi 2013-2020 – w ramach konkursu
pn „ Pięknieje wielkopolska wieś”, który ma zostać dofinansowany.
- niewykorzystane środki z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z roku
2015 stanowią kwotę 86 222,00 zł i przeznacza się je na zabezpieczenie odbioru, wyposażenia
nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, ich opróżnianie, utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym oraz na pokrycie
kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania.
-Niewykorzystane środki z roku 2015 w wysokości 18 223,00 zł z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się na realizację programu zwalczania
alkoholizmu.
- kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na remont pozostałych pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
- kwotę 124 000, 00 zł przeznacza się na remonty budynków oświatowych.
Po otrzymaniu wyroku – NIEPRAWOMOCNY sądu cywilnego - z tytułu niedopłaconej dotacji
dla niepublicznego przedszkola w Chrząstowie za lata 2009 do 2013 - zabezpieczono środki
na uregulowanie zobowiązania wraz z odsetkami w kwocie 466 924,00 zł. Złożono odwołanie
od niniejszego wyroku. Zwiększono koszty postępowań sądowych o kwotę 22 000,00 zł
Różnica powstała z wyliczenia dotacji wydatków z przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi.
Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału w Szkole
Podstawowej w Książu Wlkp. i w Zespole Szkół w Mchach.

Rada Miejska w obecności 13 radnych przy 12 głosach „ za” i 1 głosie „przeciw”
przyjęła ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że podjęcie ww. uchwały
jest konsekwencją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
W gminie Książ Wlkp. zadania wynikające z ww. ustawy będą realizowane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej. W związku z powyższym do istniejącego już statutu ośrodka niezbędne
jest wprowadzenie zmiany celem zwiększenia zakresu działania placówki.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że wyrokiem z dnia
11.06.2015r., syg. akt I SA/Po1189/14 (doręczonym dnia 21.07.2015r.,prawomocnym z
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dniem 21.08.2015r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność § 4
ust. 3 Uchwały Nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 maja 2014r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Przepis ten stanowił, iż
„niepubliczne przedszkola w informacji podają liczbę godzin realizowanych tygodniowo”.
Ponadto Sąd stwierdził nieważność Załącznika nr 2 do tej uchwały, w którym w ust. 3
zobowiązano podmiot do podania tygodniowej liczby godzin realizowanych przez
niepubliczne przedszkole. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, iż ww. przepisy zostały
uchwalone z przekroczeniem ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 90 ust. 2b
ustawy o systemie oświaty. Uznając wyrok za prawidłowy Gmina Książ Wlkp. nie wniosła od
wyroku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku ze
stwierdzeniem nieważności Załącznika nr 2 do uchwały należy określić ponownie jego treść.
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i dotyczy statutowej działalności
niektórych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Książ Wlkp.
W związku z powyższym, została poddana procedurze konsultacji. Zainteresowane podmioty
w terminie od dnia 04 marca do 18 marca 2016r. miały możliwość wyrażenia swojej opinii na
piśmie. We wskazanym terminie do tut. Urzędu wpłynął formularz opinii złożony przez
Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły Podstawowej w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo,
Łężek i Okolic. Zawarta w ww. formularzu sugestia nie została uwzględniona w treści
zmienianej uchwały gdyż skutkiem stwierdzenia nieważności zaskarżonego przepisu jest jego
wyeliminowanie z obrotu prawnego z mocy prawa od chwili podjęcia.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
gminy Książ Wlkp.
Projekt uchwały został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
która poinformowała, że zgodnie z treścią art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne, po nowelizacji wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 roku
o zmianie ustawy – Prawo wodne organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego mają
obowiązek corocznego podejmowania uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy.
W uchwale winna być również określona liczba osób korzystających z kąpieliska oraz czas
trwania sezonu kąpielowego. Wniosek o ujęcie kąpielisk w wykazie kąpielisk składa
organizator kąpielisk w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.
Zastępca Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. wystąpił w powyższym terminie z
wnioskiem o wpisanie do wykazu kąpielisk na 2016 r. jednego kąpieliska – Kąpieliska nad
jeziorem Jarosławskim.
Projekt uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy został przekazany przez
Burmistrza Książa Wlkp., który przedłożył w dniu 23 lutego 2016 r. do zaopiniowania
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkiemu
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Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Śremie.
Dnia 2 marca 2016 r. wpłynęła pozytywna opinia sanitarna Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Śremie zawarta w piśmie znak OH.HK-422-1/16 z dnia 2 marca
2016 r.
Dnia 4 marca 2016 r. projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany pismem z dnia
1 marca 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w ustawowym terminie nie wyraził
w przedmiocie przesłanego projektu uchwały opinii, co w myśl ww. przepisu uznaje się za
jego akceptację.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ
Wlkp. w 2016 roku.
Projekt uchwały został omówiony przez Zastępcę Burmistrza, która poinformowała, że
przygotowanie w drodze uchwały corocznego Programu opieki nad zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2016 r. jest zadaniem
Burmistrza, a swoją opinię na temat jego zapisów może wyrazić powiatowy lekarz
weterynarii.
Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania ww. podmiotowi dnia 4 lutego 2016 r.,
który pozytywnie wyraził opinię pismem z dnia 19 lutego 2016 r.
Przedmiotowa uchwała jest również aktem prawa miejscowego. W związku z powyższym
została dodatkowo poddana procedurze konsultacji na zasadach określonych uchwałą nr
XLVII/321/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zainteresowane
podmioty w terminie od 5-19 lutego 2016 r. miały możliwość wyrażenia swojej opinii na
piśmie w sprawie poddanej konsultacji, nie wpłynęła od nich żadna opinia.
Gospodarstwo wyznaczone w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, nie
posiada nadanego numeru gospodarstwa. Ze względu na konieczność wykonania art. 11a ww.
ustawy o ochronie zwierząt, podjęcie uchwały jest zasadne i umożliwia osiągnięcie
zamierzonego celu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę
Książ Wlkp., zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Książ
Wlkp.
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Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że przejęcie zarządzania
przystankami komunikacyjnymi wynika w szczególności z konieczności ustalenia zasad
korzystania z tych przystanków przez przewoźników, a w rezultacie udostępnienia ich w celu
wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Umożliwi to, zgodnie z ustawą z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, pobieranie opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników. Uzyskane w ten sposób
środki finansowe pozwolą na efektywniejszą realizację zadania własnego gminy jakim jest
zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie, a zwłaszcza utrzymanie czystości i
porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na
kategorię tych dróg. Dla utrzymania właściwego standardu urządzeń do obsługi transportu
zbiorowego zasadnym jest, aby zarządzanie tymi urządzeniami realizowane było przez jeden
podmiot bez względu na kategorię drogi.
Ze względu na fakt, iż możliwość przejęcia zadania publicznego zarządzania przystankami
komunikacyjnymi innej jednostki samorządu terytorialnego istnieje tylko poprzez zawarcie
porozumienia na podstawie obowiązujących przepisów o publicznym transporcie zbiorowym
nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały, środków
umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw : Ługi, Włościejewki
i Zaborowo do Programu „ Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że program "
Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację
przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane koncepcje
odnowy wsi. W ramach programu wspierane są zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne,
przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi, jak i nieinwestycyjne,
których celem jest integracja społeczności wiejskiej.
Uchwałą nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015 r.
zostały ustalone zasady uczestnictwa w Programie " Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" .
Jedną z zasad jest wyrażenie woli przystąpienia przez dane sołectwo do programu w formie
uchwały zebrania wiejskiego oraz podjęcie przez radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa
do ww. programu. Wolę przystąpienia do programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
wyraziły:-sołectwa Zaborowo, Ługi i Włościejewki, które jednocześnie utworzyły minimum
5-osobowe Grupy Odnowy Wsi z Liderem na czele.
Gmina Książ Wlkp. poprzez wcześniejsze zgłoszenie kilku sołectw do Programu „
Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" stała się z dniem 29 czerwca 2015 r. jego
uczestnikiem, a same sołectwa poprzez podjęcie niniejszej uchwały, będą mogły uczestniczyć
w ogłoszonych programach konkursowych.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
Ww. sprawozdanie przedstawiła Kierownik OPS Pani Róża Jędrzejczak, informując o liczbach

posiedzeń Zespołu, formularzach „Niebieskiej Karty”, liczbie rodzin objętych kartą oraz
zakończonych procedurach „Niebieskiej Karty”, a także o liczbie doświadczającej przemocy
i liczbie sprawców. Ponadto w ramach przeciwdziałania przemocy dwoje dzieci zostało
odebranych rodzicom z uwagi na bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia i umieszczenie ich
u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej rodziny.
Ad 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2016 r. został
przyjęty przez 13 radnych jednogłośnie, bez uwag.
Ad 9. Wolne wnioski i informacje.
Radny Marcin Weiss poprosił, aby zaapelować do prowadzących prace na polach, by nie
zaśmiecali lub nie zanieczyszczali dróg. Często jest tak, że kierujący ciągnikami rolniczymi
wyjeżdżając z pól pozostawiają na drodze grubą warstwę błota. Pozostawione błoto i obornik
na drogach nie wygląda estetycznie, a przede wszystkim stwarza śmiertelne
niebezpieczeństwo dla kierowców. Ponadto Radny Marcin Weiss zapytał Burmistrza, czy
byłaby możliwość zorganizowania szkoleń, ćwiczeń lub manewrów na terenie gminy, celem
podniesienia kwalifikacji oraz uzyskania odpowiedniego stopnia zgrania zespołu ludzkiego
na wypadek wystąpienia potrzeby skutecznego zarządzania kryzysowego.
Ad 10. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13:25.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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