O.0012.5.12.2016

PROTOKÓŁ NR 12/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 18
lutego 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:25 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,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak
oraz Pana Teodora Stępę, Wiceprezesa Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.
Na sali posiedzeń obecnych było 15 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Funkcjonowanie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Pan Teodor Stępa
Wiceprezes WSSE „Invest –Park” Sp. z o.o.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn.
„Przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz
nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P”
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp.
6. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji
kandydatów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
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9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości niezabudowanej (dot. działki nr 248/1).
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości niezabudowanej (dot. działki nr 20/1).
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ
Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnych (dot. działek o nr 259/2, 259/3, 259/4).
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ
Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnych (dot. działki o nr 140/6 ).
13. Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2015 r.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Książ Wlkp.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie posiedzenia.
Wzór zaproszenia posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Funkcjonowanie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Pan Teodor Stępa Wiceprezes WSSE „Invest –Park” Sp. z o.o. w swoim wystąpieniu
przybliżył funkcjonowanie strefy oraz opowiedział o możliwościach inwestycyjnych.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z największych i najdynamiczniej
rozwijających się stref w Polsce. Swoje tereny posiada w czterech województwach Polski
południowo- zachodniej. Na terenach objętych WSSE zainwestowało już ponad 170 firm.
Firmy działające w strefie otrzymują pomoc publiczną w postaci zwolnienia w podatku
dochodowym. Dla firm w strefie zagwarantowana jest platforma współpracy oraz dostęp
do szkoleń i konferencji organizowanych dla inwestorów, a także dostęp do bazy firm
znajdujących się na terenie Invest –Park. Niewątpliwie dla każdego inwestora – którego
pozyskanie nie jest sprawą łatwą i natychmiastową, każdy rodzaj inwestycji odpowiednio
zaplanowany, zlokalizowany i poprowadzony poprzez fachowych, zdeterminowanych ludzi
jest kluczem do sukcesu. Gmina Książ Wielkopolski jest już podstrefą WSSE. Tereny wolne
do zainwestowania obejmują łącznie 48, 27 ha- Radoszkowo II (33,54 ha), Radoszkowo I
(14,72 ha)
Przewodniczący RM podziękował za przybycie Pana Teodora Stępy i zarządził 5- minutową
przerwę od 11:45 do 11:50.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok
Pani Skarbnik Gminy poinformowała o braku zmian do budżetu.
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Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika
w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P”
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak poinformował, że projekt uchwały został wywołany,
ponieważ gmina Książ Wlkp. chce podpisać umowę z powiatem śremskim, aby móc działać
w przedmiotowej sprawie. Realizując powyższe zadania, pozwolą one poprawić
bezpieczeństwo użytkowników zarówno pieszych oraz ruchu drogowego, a także poprawią
walory estetyczne w miejscowości.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że podjęcie uchwały
zostało podyktowane koniecznością uaktualnienia stawek opłat w celu zbliżenia wysokości
opłat obowiązujących w gminie Książ Wlkp. z gminami sąsiadującymi. Dokonano analizy
informacji o wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego obowiązujących w sąsiednich
gminach. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że stawki opat za zajęcie pasa
drogowego dróg znacznie odbiegają od większości samorządów.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego
wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp.
Projekt uchwały został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
która poinformowała, że zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych, tekst jednolity aktu normatywnego ogłasza się nie rzadziej niż raz na
12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Organ właściwy do wydania aktu normatywnego
ogłasza tekst jednolity uchwały w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym
akt normatywny ogłoszono. Podjęcie obwieszczenia jest w pełni uzasadnione ponieważ
przedmiotowa uchwała była pięciokrotnie nowelizowana.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji
kandydatów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
Projekt uchwały został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
która poinformowała, że nowelizacja nazywana „ ustawą rekrutacyjną” nakłada na organ
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stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdują
zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych
w ustawie. Przedmiotowa uchwała reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych
szkół podstawowych i gimnazjów w przypadku przyjęć na wolne miejsca kandydatów spoza
obwodu tych szkół.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że ustawa z dnia 29
grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw wprowadziła
zmianę treści art. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. umożliwiającego funkcjonowanie
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do dnia 01 września 2019 r.,
w miejsce terminu dotychczasowego tj. do dnia 1 września 2016 r., w związku z powyższym
kryteria naboru do ww. oddziałów określone w przedmiotowej uchwale, obowiązywać będą
w kolejnych latach szkolnych, aż do czasu przekształcenia oddziałów przedszkolnych
funkcjonujących przy szkołach podstawowych w przedszkola.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości niezabudowanej (dot. działki nr 248/1).
Burmistrz Pan Teofil Marciniak, poinformował, że projekt uchwały dotyczy nabycia na
rzecz gminy działki przeznaczonej pod drogę. Wymieniona działka stanowi własność osoby
fizycznej. Środki finansowe przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowej pochodzą
z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku gminy.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości niezabudowanej (dot. działki nr 20/1).
Burmistrz Teofil Marciniak, poinformował, że projekt uchwały dotyczy nabycia na rzecz
Gminy działki przeznaczonej na plac zabaw i teren rekreacyjny we wsi FeliksowoJarosławki. Wymieniona działka stanowi własność osoby fizycznej. W ramach funduszu
sołeckiego przeznaczone zostały środki na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na ww.
cel, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez
Agencję Nieruchomości Rolnych (dot. działek o nr 259/2, 259/3, 259/4).
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak poinformował, że wymienione w projekcie uchwały
działki stanowią własność Skarbu Państwa i są przeznaczone pod drogi. Wobec powyższego
Gmina wystąpi do Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu o nieodpłatne przekazanie
wymienionych nieruchomości.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez
Agencję Nieruchomości Rolnych (dot. działki o nr 140/6 ).
Burmistrz Teofil Marciniak, poinformował, że wymieniona w projekcie uchwały działka
położona w Chrząstowie stanowi własność Skarbu Państwa i jest użytkowana jako droga,
stanowiąc fragment drogi gminnej. Wobec powyższego Gmina wystąpi do Agencji
Nieruchomości Rolnych w Poznaniu o nieodpłatne przekazanie wymienionej nieruchomości.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2015 r.
Przewodniczący RM poprosił, aby każdy z przewodniczących komisji stałych odczytał
swoje sprawozdanie z działalności komisji za 2015 r.
Sprawozdania komisji stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do odczytanych sprawozdań.
Ad 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli przedstawiła i omówiła Pani
Mirela Grześkowiak informując, że wymagana kwota jaką należało wypracować przez
nauczycieli została osiągnięta.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, stanowi załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
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Ad 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 grudnia 2015 roku
został przyjęty przez 15 radnych jednogłośnie, bez uwag.
Ad 9. Wolne wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak, zapytała jak Gmina jest przygotowana do programu 500 plus.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak poinformował, że obsługę świadczenia wychowawczego,
realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o 500 zł będzie można składać
dopiero od momentu uruchomienia programu, tj. od 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia
wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30
września 2017 r. Jeśli formularz wniosku złożony zostanie w ciągu pierwszych 3 miesięcy od
startu programu, to rodzice otrzymają świadczenie z wyrównaniem, od dnia 1 kwietnia. W
następnych miesiącach, tj. po 1 lipca 2016 r., świadczenie wypłacane będzie od miesiąca, w
którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Rodzina z co najmniej
dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko
niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę,
wsparcie przyznane będzie także na pierwsze lub jedyne dziecko netto.
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację
dochodową dołączając do wniosku odpowiednie zaświadczenie lub oświadczenie
o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne
dziecko, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
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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