O.0012.5.10.2015
PROTOKÓŁ NR 10/2015
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
24 listopada 2015 r. w godzinach od 10:00 do 13.15 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. i powitał przybyłych gości w szczególności
Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę
Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak oraz Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni- usprawiedliwieni: Radna Elżbieta Stępa i Radny Bohdan Kaczmarek.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W porządku posiedzenia wystąpiły następujące zmiany. Zamiast punktu 7 o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie podatku od środków
transportowych na rok 2016, punkt 7 otrzymał nowe brzmienie o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej
oraz po punkcie 15 dodano punkt 16 o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.
Każda zmiana porządku posiedzenia została przez radnych osobno przegłosowana.
A zatem porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na
rok 2016.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Książ
Wlkp. w miejscowości Zakrzewice.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki gruntu.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
11. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie aneksu nr 9 do porozumienia
międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem
zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną
przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników
za osiągnięte wyniki sportowe.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu
przyznawania Stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom
i młodzieży.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie
gminy Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., dla usług
realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia
1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r. na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie posiedzenia.
Pytań dodatkowych nie było, zatem przystąpiono do realizacji porządku.
Zaproszenia na komisję wraz z porządkiem stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
A2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie ww.
projektu uchwały.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy poinformowała, że ogółem dochody przyjęto
w 2016 r. mniejsze o 1,40 % niż planowane na dzień 12 listopada 2015 r. , a dochody bieżące
obniżono o 2,32 %. Zwiększono natomiast dochody majątkowe o 77,13 %. Zaplanowano
sprzedaż działek na terenie miasta Książ Wlkp. oraz spłatę mieszkań na raty.
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W roku 2016 stawki podatków i opłat pozostały na poziomie roku 2015, natomiast podatek od
nieruchomości – plan jest większy z uwagi na ustawowe ulgi inwestycyjne. W latach 20172022 przyjęto wzrost dochodów w każdym roku o 2,50 %.
Wydatki, ogółem w 2016 r. obniżono w stosunku do planowanych wydatków na dzień 12
listopada 2015 r. o 4,60 % natomiast wydatki bieżące o 3,66 %. Plan wydatków majątkowych
w stosunku do roku 2015 r. zmniejszył się o 10,05 % . Najprawdopodobniej wzrośnie w 2016
r., po wprowadzeniu zmian na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego
o przyznaniu środków na dotacje zlecone i własne, m.in. zwrot podatku akcyzowego dla
rolników, dotacje na zakup podręczników do szkół, dotacje na dofinansowanie budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych oraz wprowadzenie wolnych środków po sporządzeniu
bilansu budżetu. Obniżenie wydatków nastąpiło na skutek oszczędności wydatków bieżących
i majątkowych. Obniżenie wydatków wiąże się z koniecznością spłaty zaciągniętych przez
gminę pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wraz ze spłatą odsetek.
Planowane odsetki w 2016 r. to kwota 270 000,00 zł natomiast na obsługę długu planowana
kwota wynosi 300 000,00 zł.
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp.
na rok 2016.
Przed omówieniem projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp.
na 2016 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski, poinformował, że
projekt uchwały budżetowej wpłynął do biura rady w dniu 13 listopada br., czyli zgodnie
z wymaganym terminem do 15 listopada br. Następnie została omówiona procedura trybu
pracy nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały przez Panią Skarbnik.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy poinformowała, że ustala się dochody budżetu
na 2016 r. w łącznej kwocie 25 404 101,00 zł., z tego: dochody bieżące w kwocie 24 873
801,00 zł., dochody majątkowe w kwocie 530 300,00 zł., Dochody, o których mowa powyżej
obejmują w szczególności:
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości 3 032 392,00 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w wysokości
528 355,00 zł.
3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 113 934,00 zł.
Wydatki budżetu na 2016 r. ustalono w łącznej kwocie 26 912 126,00 zł., z tego: wydatki
bieżące w kwocie 23 190 542,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 3 721 584, 00 zł.
Wydatki, o których mowa powyżej obejmują:
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1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości 3 032 392,00 zł.
2. Wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 528 355,00 zł.,
3. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 113 934,00 zł.
Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na 2016 r. w kwocie 1 508 025,00 zł;
1. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych
papierów wartościowych – obligacje komunalne.
2. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. w wysokości 991 975,00 zł.
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
2 900 000,00 zł., w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 400 000,00 zł.
Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1. Przychody w kwocie 1 782 396,00 zł.
2. Koszty w kwocie
1 779 129,00 zł.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie
93 962,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
1. W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
90 962,00 zł.
2. W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.
Następnie dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie
757 224,00 zł
przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z wpływów z tytułu opłat o których
mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie
wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.
Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM zarządził 10- minutową przerwę od 11:25 do 11:35.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ
Wlkp. na 2015 rok.
Przewodniczący poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy po stronie
dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 16 600,00 zł, z tego zwiększono dział:
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1) 754 o kwotę 15 000,00 zł w wyniku udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przez Powiat Śremski dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej – na
częściowe sfinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS Hydraulik
GmbH. Po stronie wydatków zwiększono dotację celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chrząstowie o kwotę 20 000,00 zł w tym 15 000,00 jako dofinansowanie z Powiatu
Śremskiego oraz 5 000,00 zł jako dofinansowanie przez Gminę Książ Wlkp.
2) Dział 756 zwiększono o kwotę 1 600,00 zł jako ponadplanowe dochody z przeznaczeniem
na realizacje zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Po stronie wydatków dokonano również zmian w postaci:
1) Dział 700 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na dokonanie inwentaryzacji
działki w celu sporządzenia karty budynku mieszkalnego położonego na tej działce w celach
sprzedaży.
2) Dział 801 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Gimnazjum Książ i SP Książ
na wynagrodzenia pracowników do końca 2015 roku w celu wykorzystania zwolnień z tytułu
opieki nad zdrowym dzieckiem oraz zwolnień lekarskich, co powoduje przyznanie godzin
zastępstw, aby zapewnić prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia
w tym środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do bieżących napraw.
Zmniejszono środki na remonty w celu udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Chrząstowie na dziecko niepełnosprawne.
3) W dziale 900 przeniesiono środki w wysokości 25 000,00 zł na koszty związane z naprawa
oświetlenia drogowego uszkodzonego oraz z licznymi awariami - wymianą źródeł światła.
Środki przeniesiono z ponadplanowych środków na inwestycji pn. „ Zaprojektowanie
i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku”.
4) Dział 852 – przeniesienia pomiędzy paragrafami tego samego działu w celu dostosowania
planu wydatków w stosunku do potrzeb.
5) W zakładzie Usług Komunalnych dokonano zmian w postaci zwiększenia przychodów
i kosztów o kwotę 1 000,00 zł i przeniesień pomiędzy paragrafami m.in. zmniejszenie
wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł na zwiększenie kosztów prac wymiany żwiru
filtracyjnego w zbiornikach do wody oraz jego zakupem.
6) Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu dotyczące
wydatków administracji rządowej i administracji samorządowej.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pani Mirela Grześkowiak- Zastępca Burmistrza poinformowała, że ustawa o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 r. wprowadza obowiązującą od 01 stycznia 2016 r. nową stawkę
podatku objętych obszarem rewitalizacji, zmieniając w tym zakresie ustawę z dnia 12 stycznia
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1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wobec powyższego konieczna była zmiana
uchwały, którą Rada Miejska podjęła na XII Sesji w dniu 26 października br.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że sytuacja analogiczna jest do powyższego
punktu- ustawa o rewitalizacji wprowadza zmiany, które są ujęte we wzorach formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że na XII Sesji RM została podjęta uchwała
w sprawie opłaty targowej, wprowadzając opłatę. W powyższej uchwale nie zawarto (z uwagi
na wątpliwości) zapisu dotyczącego uchylenia poprzedniej obowiązującej uchwały z 2012 r.
Aktualnie przeważające jest stanowisko o konieczności dokonania takiego zapisu. Wobec
tego podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Książ
Wlkp. w miejscowości Zakrzewice.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pan Waldemar Szymański, Podinspektor Urzędu Miejskiego poinformował, że
w przypadku nadawania nazw drogom wewnętrznym wymagane jest uzyskanie pisemnej
zgody właścicieli terenów, na których jest nieruchomość zlokalizowana. Zgody uzyskano
i dlatego podjęcie uchwały jest zasadne.
Pan Waldemar Szymański przedstawił ww. projekt uchwały multimedialnie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki gruntu.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
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Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. poinformował, że wymieniona w uchwale
działka nie posiada dostępu do drogi publicznej i jest przylega do dwóch innych działek.
Z tych względów nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Działka ta była
przedmiotem dzierżawy. Dzierżawa wygasła, a dzierżawca złożył wniosek o nabycie jej
w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania swojej
nieruchomości. Zgodnie z zapisem ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż
nieruchomości jest zasadna, ponieważ jej zbycie poprawi warunki zagospodarowania innejprzyległej nieruchomości.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że uchwała jest podejmowana co roku. Źródłem
finansowania zadań powyższego programu są środki finansowe budżetu gminnego
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż opłat alkoholowych. Program ma
na celu profilaktykę problemu poprzez zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej,
udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzenie działalności
informacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej, wspomaganie działalności instytucji
i stowarzyszeń oraz podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Ad 11. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie aneksu nr 9 do porozumienia
międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. poinformował, że przyjęcie treści
kolejnego aneksu do porozumienia jest podyktowane wolą przystąpienia do porozumienia
międzygminnego dwóch kolejnych gmin: gminy Krobia i Krzywiń. Dla budżetu gminy Śrem
będzie to skutkowało obniżeniem udziału w kosztach utrzymania schroniska z 31 % do 26 %.
Dla gminy Książ Wlkp. udział w kosztach utrzymania schroniska wynosi 6 %. Ustalenie
udziału jest uzależnione od liczby mieszkańców danej gminy. W skład porozumienia wchodzi
9 gmin (Kościan, Czempiń, Dolsk, Brodnica, Kórnik, Krobia, Krzywiń, Śrem i Książ Wlkp.)
Ponadto nastąpiła potrzeba aktualizacji zapisów dotyczących kosztów zmiennych utrzymania
schroniska.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Ad 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za
osiągnięte wyniki sportowe.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że zaproponowana uchwała określa szczegółowe
zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych. Stwarza
tym samym możliwość wyrażenia uznania i podziękowania zawodnikom zamieszkującym na
terenie gminy Książ Wlkp. W przedstawionej uchwale w paragrafie 3 dodaje się punkt 11,
który mówi że stypendium jest wypłacane w terminie do 10 każdego miesiąca oraz
w paragrafie 4, w punkcie 4 dopisuje się słowo „wypłacone”. Całość punktu brzmi,
„ stypendium przyznane i wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi”.
Radny Krzysztof Hypki zapytał co w przypadku osiągnięć drużynowych.
Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że każdy zawodnik składający się na drużynę
musi indywidualnie spełniać kryteria.
Pan Sławomir Przybylski, Przewodniczący RM zapytał, kto powołuje komisję
stypendialną.
Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że jest powoływana zarządzeniem burmistrza.
Radna Antonina Jankowiak zapytała, ile uczniów otrzymało stypendium i w jakiej
wysokości.
Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że 7 uczniów a jeśli chodzi o wysokość kwot,
to od 400,00 do 1000,00 zł.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Ad 13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu
przyznawania Stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że w opinii Komisji Stypendialnej, przy
jednoczesnym uwzględnieniu spostrzeżeń, uwag zarówno rodziców i dyrektorów szkół
zostały zawarte zmiany do uchwały, która podejmowana była w 2014 r. Jedną ze zmian jest
poszerzenie grupy uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium o dzieci uczęszczające
do klas I- III w szkołach podstawowych. Kolejna zmiana dotyczy poszerzenie katalogu
kryteriów, których spełnienie warunkuje przyznanie stypendium za szczególne indywidualne
osiągnięcia w nauce. Uczniowie, którzy otrzymali I, II lub III miejsca w konkursach,
olimpiadach lub turniejach co najmniej na szczeblu ogólnopolskim również będą mogli
ubiegać się o stypendium. Dotychczas możliwość mieli taką uczniowie, którym przyznano
tytuł laureata lub finalisty przez kuratora oświaty. Kolejne zmiany dotyczą formalnej zmiany
ubiegania się o stypendium i doprecyzowania terminu składania wniosków.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Przewodniczący RM zarządził 5- minutową przerwę od 12:30 do 12:35
Radny Kazimierz Zegar opuścił salę sesyjną o godz. 12:30. Od tej pory Rada Miejska
pracowała w 12 osobowym składzie.
Ad 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy
Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., dla usług realizowanych
przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. poinformował, ze wniosek o zatwierdzenie
taryfy na wodę i ścieki został przedłożony przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
i pozytywnie zweryfikowany. Główny przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest pobór,
uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Działalność w powyższym zakresie spółka prowadzi w oparciu o własna infrastrukturę na
terenie miasta i gminy Śrem oraz w niewielkim zakresie na terenach gmin ościennych, w tym
Książa Wlkp. (chodzi o kilka domostw w Chrząstowie).
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Ad 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia
1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r. na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pan Marian Kaźmierczak- Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, poinformował, że
taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę pozostaje bez zmian. Jest to taryfa dwuczłonowa,
pierwszy człon stanowi cena wody w zł/ m³, drugi człon stanowi opłata zmienna –
abonamentowa określająca gotowość Zakładu do świadczenia usługi w postaci dostarczenia
wody. Oplata stała abonamentowa nie może przekraczać 15 % całości kosztów
eksploatacyjnych i utrzymania urządzeń.
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków jest to taryfa jednoczłonowa- jednolita, gdzie
wyodrębnione zostały dwie grupy taryfowe. Zmianie uległa cena za 1 m³ odebranych ścieków
- zwiększyła się w stosunku do 2015 r. o 0,20 gr. Zmiana ceny i stawki opłat taryfy
dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków na 2016 r. spowodowana jest przede
wszystkim planowanymi pracami konserwatorskimi i remontowymi, wymiana mieszadeł oraz
z roku na rok zmniejszającym się opływem ścieków do oczyszczalni.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
Przewodniczący RM poprosił, aby Pan Marian Kaźmierczak- dyrektor ZUK poinformował
jak przebiegały prace w oczyszczalni ścieków dotyczące inwestycji budowy urządzeń
do usuwania piasku i skrawek.
Pan Marian Kaźmierczak poinformował, że zostały zamontowane niezbędne urządzenia,
mianowicie:
1. Stacja zlewna, która została wykonana z nierdzewnych materiałów- części są wymienne.
Stacja służy do ilości pomiarów ścieków oraz wskazuje PH ścieków dowożonych.
2. Sito- piaskownik- urządzenie, które zbiera wszystkie nieczystości, poprzez sito
odzyskiwane są skrawki, które przekazywane są na wysypisko oraz do utylizacji, następnie
uzyskiwany jest piasek, który jest pozyskiwany.
Radny Krzysztof Hypki zapytał co ze ściekami, które nie są przyjmowane ze względu na
nieodpowiednie parametry.
Pan Marian Kaźmierczak poinformował, że większość ścieków ma właściwe PH.
Radny Marek Celka zapytał o przydomowe oczyszczalnie ścieków, czy ścieki z nich mogą
być przywożone do oczyszczalni.
Pan Marian Kaźmierczak poinformował, że w czasie kiedy ścieki były dostarczane
z przydomowych oczyszczalni to zachwiany był cały proces na oczyszczalni. Utrudnieniem
było to, gdy w danym momencie więcej osób dostarczało ścieki.
Pan Teofil Marciniak poinformował, że musiałyby być wtedy zrzucane i jednocześnie
rozrzedzane.
Radny Krzysztof Hypki zapytał jaka jest proporcja między ściekami, które wpływają
z kanalizacji miejskiej, a ściekami dowożonymi.
Pan Marian Kaźmierczak, proporcja wynosi 1 do 6.
Przewodniczący RM zapytał ile oczyszczalnia jest w stanie przerobić ścieków oraz jaką
pojemność posiada zbiornik.
Pan Marian Kaźmierczak odpowiedział, że około 570 m³ na dobę, maksymalnie do 650
m³, a przerabiamy ok. 350 do 400 m³ dziennie. Zbiornik posiada pojemność 1360 m³.
Przewodniczący RM zapytał także w innym temacie, mianowicie w sprawie wody- czy
mamy zabezpieczenia ujęć wody przed działaniem osób trzecich.
Pan Marian Kaźmierczak odpowiedział, że są obiekty które muszą być bezwzględnie
monitorowane i jest to Stacja Uzdatniania Wody w Książu Wlkp. Następnie Stacje
Uzdatniania Wody w Konarzycach i Mchach będą posiadały tablice, z informacją, że obiekt
jest chroniony.
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Ad 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu pismem
z dnia 17 listopada br., przekazał do urzędu informację, że Kolegium Sądu Rejonowego
ustaliło, że Rada Miejska w Książu Wlkp. jest zobligowana do przeprowadzenia wyborów
uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na kadencje 2016-2019.
Ławnik ma zostać wybrany do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy. Przed
przystąpieniem do wyborów powoływany jest Zespół ds. zaopiniowania, który przedstawia na
sesji Rady Miejskiej opinię o zgłoszonych kandydatach.
Pan Sławomir Przybylski Przewodniczący RM zaproponował, aby skład Zespołu składał
się z członków komisji Budżetu, Prawa i Samorządu. Opinia, o której mowa powyżej
ustalono, że ma być przedłożona Radzie Miejskiej na XV sesji w dniu 21 grudnia br.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
Ad 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z 9 posiedzenia
komisji wspólnej Rady Miejskiej z dnia 26 października br.
Ad 18. Wolne wnioski i informacje.
Radny Marek Molecki poprosił o sprawdzenie możliwości przesunięcia znaku „teren
zabudowany” w miejscowości Kiełczyn bliżej zabudowań (przy posesji Pana
Sawarzyńskiego). Aktualnie znak jest zamontowany przy wyjeździe z Książa Wlkp.
w kierunku Brzóstowni.
Radny Krzysztof Hypki wnioskował o interwencję w sprawie „nielegalnego” wjeżdżania
samochodów na boisko „Orlik”.
Radny Marek Celka wnioskował o interwencję w sprawie uzupełnienia załamania drogi na
drodze powiatowej w Kiełczynie (za torami kolejowymi – po prawej stronie w kierunku
Książa Wlkp.).
Radny Krzysztof Sójka – wnioskował o usunięcie złamanego w połowie drzewa , które
znajduje się Zaborowie- przy drodze powiatowej (w kierunku Spółdzielni Produkcyjnej).
Ad 19. Zamknięcie posiedzenia
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13:15.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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