O.0012.5.9.2015
PROTOKÓŁ NR 9/2015
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
21 października 2015 r. w godzinach od 09:00 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, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak
oraz Dyrektorów Szkół Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący poinformował, że na późniejszą godzinę przybędą planiście w składzie Pani
Lutomiła Niełacna i Pan Jerzy Zalewski.
Następnie Przewodniczący RM poinformował, że po posiedzeniu komisji wspólnej na
zaproszenie Pani Aliny Piątkowskiej – Dyrektora SP w Konarzycach radni udadzą się
do Konarzyc, aby zobaczyć ww. placówkę celem poczynionych prac inwestycyjnych.
Radni Marian Suchecki i Marek Molecki przybyli z kilkuminutowym opóźnieniem.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni a zarazem usprawiedliwieni: radna Elżbieta Stępa i radny Bohdan Kaczmarek.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015
w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w południowo- wschodniej części miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym
Radoszkowo.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa
Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w północno- wschodniej części miasta Książa
Wlkp., obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz we wsi Radoszkowo Drugie, obręb
geodezyjny Radoszkowo.
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2016 r.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok
podatkowy 2016.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia skargi na działalność
Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez
rozpoznania.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy
Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie posiedzenia.
Pytań dodatkowych nie było, zatem przystąpiono do realizacji porządku.
Ad 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015
w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski poinformował, że zgodnie
z treścią przepisu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października
każdego roku, przedstawia organowi stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za poprzedni rok szkolnym, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, a także o wynikach
nadzoru pedagogicznego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i
placówkach. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, została sporządzona pod
kątem całościowego spojrzenia na funkcjonowanie gminnej oświaty w roku szkolnym
2014/2015.
Następnie przewodniczący poprosił o przedstawienie ogólnych informacji w ww. zakresie
przez Zastępcę Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, która poinformowała o stanie
organizacji placówek oświatowych, w tym szkół podstawowych i gimnazjów oraz liczbie
dzieci sześcioletnich w klasach I szkół podstawowych. Ponadto Pani Mirela Grześkowiak
przekazała informację o zadaniach wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz
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uczniów i szkół. Do ważnych zadań własnych Gminy należy organizacja i zapewnienie
dowozów szkolnych, udzielanie stypendiów oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych
pracowników.
Następnie Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski poprosił każdego z dyrektorów
szkół o informacje z zakresu funkcjonowania szkół w jakich pełnią funkcję. W pierwszej
kolejności głos zabrała Dyrektor Przedszkola Pani Irena Wojciechowska, która
poinformowała, że liczba dzieci uczęszczających do przedszkola uległa zmniejszeniu.
Ogólnie obserwuje się tendencję zniżkową. Przy ksiąskim przedszkolu działa zespół
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którego celem jest pobudzanie psychoruchowego i
społecznego rozwoju dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W omawianym roku
szkolnym zespół specjalistów pracujących w ramach zespołu współpracował z czwórką dzieci
podsiadających orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka. Radna Antonina Jankowiak zapytała jaka jest różnica
pomiędzy wydaną opinią o dziecku a orzeczeniem. Dyrektor Przedszkola, Pani Irena
Wojciechowska odpowiedziała, że opinia jest o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, natomiast orzeczenie określa konkretny stopień niepełnosprawności.
Dyrektor SP w Chwałkowie Kościelnym, Pani Elżbieta Kapcińska poinformowała, że
w omawianym roku szkolnym sprawdzian szóstoklasisty pisało 16 uczniów, w tym jeden
z uczniów z niepełnosprawnością oraz troje uczniów ze specyficznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu. Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują, że uczniowie w
zadawalający stopniu opanowali czytanie ze zrozumieniem, trudności sprawiały zadania
gramatyczne i interpunkcja. Trudnością okazało się mnożenie i dzielenie ułamków
dziesiętnych oraz działania na liczbach całkowitych.
Dyrektor SP w Konarzycach, Pani Alina Piątkowska poinformowała, że do sprawdzianu
przystąpiło 10 uczniów. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego
wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio, a
z matematyki z rozwiązywaniem zadań osadzonych w kontekście praktycznym. Słabo
natomiast wypadła interpunkcja i ortografia oraz umiejętność mnożenia i dzielenia ułamków
dziesiętnych. Radna Antonina Jankowiak zapytała czy zwiększyła się liczba uczniów.
Dyrektor SP w Konarzycach Pani Alina Piątkowska odpowiedziała, że przybyło 3
uczniów z obrębu Książ Wlkp., oraz 2 uczniów z obrębu Chrząstowo. Dzieciom zapewniony
jest dojazd i odjazd.
Dyrektor SP w Książu Wlkp., Pani Małgorzata Stefaniak poinformowała, że egzamin
szóstoklasisty pisało 56 uczniów, były to łącznie dwie klasy. Zauważono wyraźnie
dysproporcje pomiędzy wynikami w obu klasach, (różnica wynosiła o ok. 10 jednostek
procentowych), co przełożyło się na ogólny średni wynik całej szkoły. Radny Krzysztof
Hypki zapytał czy wiadomo z czego wynikała dysproporcja, czy w obu klasach uczą ci sami
nauczyciele. Pani Małgorzata Stefaniak odpowiedziała, że w obu klasach uczą różni
nauczyciele, w ocenie Pani dyrektor najprawdopodobniej w klasie brak lidera, podnoszącego
tzw. poprzeczkę pozostałym uczniom.
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Dyrektor Zespołu Szkół w Mchach Pani Barbara Kapturek, poinformowała
o zadawalających wynikach uczniów, których efektem były działania takie jak wielokrotne
diagnozowanie umiejętności uczniów, zespoły wyrównania wiedzy, zajęcia dodatkowe
ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem, zachęcanie uczniów do brania udziału
w konkursach przedmiotowych oraz wdrożenie wyjazdów edukacyjnych, których celem była
mobilizacja uczniów do efektywnej nauki oraz efektywnego uczestniczenia w życie szkoły.
Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp., Pan Wojciech Świdurski, zdaniem dyrektora
wyniki mogłyby być lepsze, wyniki pokazały, że egzamin okazał się trudny. Mimo, że wyniki
nie odbiegały w istotny sposób od średnich województwa, to w pełni nie satysfakcjonowały
grona pedagogicznego.
Przewodniczący RM podziękował wszystkim dyrektorom za udzielone wypowiedzi i zapytał
radnych czy mają pytania.
Radna Antonina Jankowiak zapytała do jakiego wieku dowożone są dzieci
niepełnosprawne poza teren naszej gminy? Zastępca burmistrza Pani Mirela Grześkowiak
odpowiedziała, że w zakresie obowiązku jaki spoczywa na gminę to, do 16 roku życia,
natomiast faktycznie dowożone są do 21 roku.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła informację.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski podziękował dyrektorom
za złożenie informacji. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2014/2015 w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp., stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM ogłosił 10- minutową przerwę od 10:30 do 10:40.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowowschodniej części miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pan Jerzy Zalewski poinformował, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla ww. obszaru „zabezpieczy” gminę przed niezdyscyplinowanymi
inwestorami. Studium nie jest aktem prawa miejscowego dlatego zasadne jest przystąpienie
do sporządzenia MPZP.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz
w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
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Pan Jerzy Zalewski poinformował, że w objętej strefie planu 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
zabytkowego centrum miasta oraz umożliwi ochronę terenów użytków zielonych położonych
w dolinie Kanału Książ.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w północno- wschodniej części miasta Książa Wlkp.,
obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny
Radoszkowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pan Jerzy Zalewski projekt uchwały przebył cala procedurę planistyczną, sporządzona
została analiza zasadności. Projekt rozwiązuje ważne sprawy dotyczące centralnego obszaru.
Istotne było, aby z terenów leśnych uzyskać teren inwestycyjny. Rozmowy z władzami
leśnymi , trwały długo, ale z pozytywnym efektem- pojawiła się przychylność ze strony
władz leśnych. Pod względem komunikacyjnym także wprowadzono wiele istotnych korekt.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy poinformowała, że w załączniku Nr 1 WPF
dokonano zmian w wysokości dochodów i wydatków w budżecie gminy, natomiast w
załączniku Nr 2 WPF w wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w postaci dopisania
przedsięwzięcia pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte
w miejscowości Włościejewki”
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak poinformowała , że budżet po stronie
dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 511 485,00 zł.
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Po stronie dochodów zmiany dotyczą:
- zmniejsza się dział 700 o kwotę 700 000,00 z powodu niezakończonej procedury z
podziałem gruntu działki budowlanej przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
- dział 751 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura
Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DSL 3101-31/15 na finansowanie zryczałtowanych
diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia
głosowania
w wyborach do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do senatu Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
- zwiększa się dział 756 o kwotę 199 155,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczący
odsetek od podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej
i wydawanych zaświadczeń za sprzedaż napoi alkoholowych,
- dział 758 zmniejsza się o kwotę 7 640,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów.
Decyzja dotyczy błędu popełnionych przez Niepubliczna Szkołę Podstawową w Chrząstowie
przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej, która została zawyżona o 1 ucznia –
liczba uczniów przeliczeniowych wagą P4, co spowodowało zawyżenie liczby uczniów
przeliczeniowych o 1, 4529.
Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków zmniejszając 801-80101 paragraf 2920.
- 801 ogółem zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł, z tego zwiększono o kwotę 7 000,00 zł jako
ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu usług od innej gminy, których dzieci uczęszczają do
Przedszkola Publicznego, a zmniejszono dochody o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji od
innych gmin na ich dzieci które uczęszczają do Niepublicznych Przedszkoli na terenie
gminy Książ Wlkp.
Po stronie wydatków dokonano zmian w działach:
- 600 – zmniejszono wydatki o kwotę 65 000,00 zł po przeprowadzonym przetargu na zadanie
pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
- 700 – zmniejszono o kwotę 693 358,00 zł w tym:
a/ zmniejszono wydatki o kwotę 700 000,00 zł, które były przeznaczone na zakup gruntów.
Wydatki niniejsze zmniejszono w wyniku nie wykonania dochodów z tytułu sprzedaży
działek przy ul. Wiosny Ludów w 2015 roku,
- 750 – zwiększono o kwotę 82 650,00 zł na zakupy inwestycyjne pn.” zakup wraz montażem
agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 75 000,00 zł oraz „
Modernizację systemu bezpiecznych połączeń VPN z jednostkami budżetowymi w systemie
FKB, PŁACE, Kadry” dotyczący podniesienia wersji urządzeń Fortigate wraz
z zabezpieczeniem szyfrowym połączeń Forticlient. Ponadto dokonano korekty planu
wydatków dotyczącego § 4440 w celu wyeliminowania nieprawidłowości planu niniejszego
paragrafu - pismo RIO w Poznaniu.
- 801 – zmniejszono o kwotę 7 162,00 zł. dotyczące zmian po przeliczeniach planów na:
1. zwiększono dotacje dla Niepublicznych Szkół – większa liczba uczniów od 1 września klas
pierwszych. Wydatki niniejsze zostały przeniesione z planu wydatków Niepublicznego
Gimnazjum.
2. zmniejszenie subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne wymienione
w dochodach,
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3. zwiększono dotacje na dzieci, które uczęszczają do Niepublicznych przedszkoli na terenie
innych gmin,
4. zmniejszono wydatki z tytułu porozumień z innymi gminami na dzieci uczęszczające
do Niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy oraz zmniejszono wydatki na dzieci
uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin.
- 851 – zwiększono wydatki na zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi z tytułu
ponadplanowych dochodów.
- 852 – zwiększono o kwotę 13 744,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego
oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu
dotyczące zwrotu dotacji za lata poprzednie roku budżetowego bieżącego.
- 854 – zwiększono wydatki, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
- 900 – zwiększono o kwotę 121 017,00 zł w tym ;
a/ 50 000,00 zł przeznaczono na realizacje zadania pn.” Rekultywacja składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki. Zadanie niniejsze zostanie
zrealizowane w latach 2015 -2019 – łączne nakłady to kwota 330 000,00 zł.
b/ zmniejszono o kwotę 13 973,00 zł. zakup inwestycyjne pn. „Zakup kontenera przy punkcie
gromadzenia odpadów problemowych” . Zakupu dokonano tanie tj. 6 027 zł.
c/ o kwotę 80 000,00 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
placów i dróg o kwotę 5 000,00 zł zwiększono środki z przeznaczeniem na remont dachu
garażu do ciągników należących do gminy Książ Wlkp.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2016 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pan Teofil Marciniak- Burmistrz poinformował, że w proponowanym projekcie uchwały
stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego,
z wyjątkiem tych, które przekraczają stawkę maksymalną podaną w Obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Radna Anna Szymanowska opuściła salę sesyjną o godz. 12:20. Od tej pory Rada Miejska
pracowała w 12 osobowym składzie.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
Przewodniczący poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pan Teofil Marciniak- Burmistrz poinformował, że zmianie uległy zapisy, które otrzymały
nowe brzmienie i tak w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych „grunty pod wodami
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powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi”,
następna zmiana zapisu dotyczy ustawy o podatku leśnym, która brzmi „dla lasów
wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego,
o której mowa w ust. 1 , ulega obniżeniu o 50 %”.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pan Teofil Marciniak- Burmistrz poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały
zaproponowano przyjęcie takich samych stawek jak w roku 2015. Proponowane stawki od
środków transportowych nie przekraczają stawek maksymalnych przewidzianych dla
poszczególnych przedmiotów opodatkowania.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Ad 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pan Teofila Marciniaka o kilka słów w ww.
kwestii. Burmistrz zaproponował, aby przyjąć średnią cenę skupu żyta ogłoszonego w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z tym podjęcie uchwały
przez Radę Miejską jest zbędne.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. propozycję.
Ad 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że to czy opłata targowa
będzie pobierana czy nie, zależy od wyniku głosowania radnych. Pani Mirela Grześkowiak
zwróciła uwagę, że gmina ponosi koszty za plac targowy i dlatego ustalenie opłaty targowej
(na tym samym poziomie co rok poprzedni) jest zasadne.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Ad 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia skargi na działalność
Dyrektora Gimnazjum im. Doktora Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. bez rozpoznania.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że skarga została przekazana w dniu 14
października br., po zapoznaniu się z treścią skargi stwierdzono, że skarga nie jest podpisana
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oraz nie wskazuje adresu wnoszącego skargę. Wobec powyższego ww. skargę należy
pozostawić bez rozpoznania.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Ad 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy
Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Pani Mirela Grześkowiak- Zastępca Burmistrza, poinformowała o celach i zasadach
współpracy programu oraz jego formach, następnie o okresie realizacji programu i sposobie
jego oceny. Projekt uchwały ma trafić do konsultacji organizacji pozarządowych i dopiero w
późniejszych etapie zostanie poddany uchwaleniu Radzie Miejskiej. Nie znana jest jeszcze
wysokość środków finansowych jaka będzie zabezpieczona w budżecie na 2016 r. - na
zadania objęte niniejszym programem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Ad 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z 8 posiedzenia
komisji wspólnej Rady Miejskiej z dnia 10 września br.
Ad 16. Wolne wnioski i informacje.
Radny Paweł Walkowiak zgłosił problem braku dostępu do Internetu szerokopasmowego na
wsiach w gminie Książ Wlkp. Zgodnie z posiadaną przez radnego informacją z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji ponad 90 % powierzchni Polski pokryta jest siecią Internetu
szerokopasmowego. W naszej gminie znajdują się 4 węzły informatyczne. W powyższym
temacie zabrał głos informatyk Urzędu Miejskiego Pan Dawid Wawrzynowicz, który
poinformował, że były już prowadzone rozmowy z operatorami lokalnymi oraz z Orange,
Eneą i Netią. Stanowisko jest jednoznaczne, nie jest to inwestycja opłacalna dla ww. Radny
Paweł Walkowiak poprosił, aby na kolejna komisję wspólną zaprosić operatorów celem
poinformowania o przyczynach takiego stanu rzeczy oraz o możliwościach współpracy.
Radny Kazimierz Zegar- wnioskował o dołożenie nowych punktów świetlnych
we Włościejewkach w kierunku Międzyborza oraz w kierunku Brzóstowni.
Radna Bogumiła Skiera- wnioskowała o dołożenie punktu świetlnego w Kołacinie
w kierunku tzw. Hubów. Radny Marek Molecki- poprosił, aby rozeznać się w temacie
możliwości montażu dwóch dodatkowych wiat przystankowych w Sebastianowie. Radny
Marian Suchecki- proszę o interwencję w sprawie zaparkowanego samochodu na ksiąskim
rynku– z reklamą skup samochodów. Samochód blokuje miejsce parkingowe.
Ad 17. Zamknięcie posiedzenia
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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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