O.0012.5.8.2015

PROTOKÓŁ NR 8/2015
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
10 września 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 Wspólnej Rady Miejskiej w
Książu Wlkp., i powitał przybyłych gości
w szczególności Radnych Rady Miejskiej, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz kierownika Referatu Gospodarczego Pana
Grzegorza Rabczewskiego.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni byli: radni Marek Molecki i Krzysztof Hypki
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zaproponował, aby punkt 2 porządku posiedzenia komisji o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na północ
od drogi wojewódzkiej 436.
Przesunąć na pozycję 11 z uwagi, że zaproszeni goście urbaniści w składzie Pan Jerzy
Zalewski i Pani Lutomiła Niełacna mieli być w godzinach późniejszych. Radni jednogłośnie
wyrazili zgodę.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze
2015 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez
Gminę Książ Wlkp. zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w granicach administracyjnych
Gminy Książ Wielkopolski.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
przekazywania składników mienia gminnego oraz zasad przekazywania środków
budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy w tej samej części
nieruchomości gruntowej, położonej w Książu Wlkp. przy ulicy Zakrzewskiej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ
Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanych do rejestru
zabytków.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na
terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Chrząstowo, Mchy
i Sroczewo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na północ
od drogi wojewódzkiej 436.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie posiedzenia.
Pytań dodatkowych nie było, zatem przystąpiono do realizacji porządku.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok.
Pani Barbara Matuszczak – Skarbnik Gminy omówiła zmiany, jakie nastąpiły w uchwale
budżetowej.
Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 172 274,62 zł, po stronie
dochodów zmiany dotyczą:
- działu 758 – zwiększono o kwotę 130 391,62 zł, w tym:
a/ zgodnie z pismami Ministra Finansów
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w tym:
pismo Nr ST5.4750.216.15.5g – 14 000,00 zł na dofinansowanie JST w zakresie
wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach. Po stronie wydatków
zwiększono środki w Zespole Szkół w Mchach oraz w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówek,
- pismo Nr ST5.4750.217.15.6g – 15 000,00 zł. na dofinansowanie JST w zakresie
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Po stronie
wydatków zakup wyposażenia realizowany będzie w Szkole Podstawowej Chwałkowie
Kościelnym., Zespole Szkół w Mchach i Gimnazjum w Książu Wlkp.,
b/ pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.326.2015.7 dokonano zwrotu części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w wysokości
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101 391,62. Po stronie wydatków zwiększono środki na inwestycję pn.” rozbudowa budynku
OSP w Chrząstowie”.
- dział 801 – zwiększono środki o kwotę 8 424,96 zł w tym:
a/ kwota 5 300,00 zł dochody z tytułu sprzedaży trzech przyczep ciągnikowych do dowozu
uczniów do szkół,
b/ kwota 3 124,96 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.127.2015.7z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – realizacja zadania wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Po stronie wydatków
zwiększono budżet w Gimnazjum w Książu Wlkp.
- dział 852 – zwiększono dochody o kwotę 23 333,00 na podstawie pism Wojewody
Wielkopolskiego:
a/ Nr FB-I.3111.226.2015.8 o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie
asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2015.,
b/ Nr FB-I.3111.269.2015.3 – zwiększono dochody o kwotę 2 333,00 zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17
ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w budżecie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp.
- dział 854 – zwiększono o kwotę 7 451,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.293.2015.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2015 roku „Wyprawka szkolna’. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
- dział 900 – zwiększono dochody o kwotę 350,00 zł z tytułu sprzedaży wózka
transportowego,
- dział 921 –zwiększono o kwotę 1 324,04 zł. jako odszkodowanie z tytułu uszkodzenia dachu
i płotu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku po przejściu burzy z huraganem,
- dział 926 – zwiększono o kwotę 1 000,00 zł jako odszkodowanie po burzy i wichurze
dotyczące uszkodzeń na boisku Orlik w Książu Wlkp.
Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w działach:
- 700 - zmniejszono o kwotę 195 159,00 zł z tego:
a/ zmniejszono wydatki na zakup gruntów o kwotę 218 459,00 zł,
b/ zmniejszono wydatki na odszkodowania wypłacane osobom prawnym o kwotę 1 900,00 zł,
c/ zwiększono wydatki o kwotę 25 200,00 zł na usługi związane z podziałem gruntów na
działki budowlane przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.,
- 750 – zwiększono o kwotę 5,00 zł w związku z przeliczeniem środków na fundusz socjalny
pracowników,
- 754 – zwiększono o kwotę 196 980,00 , z tego:
a/ kwotę 20 380,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z wypłata
ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Książ Wlkp.
spowodowanych usuwaniem skutków po przejściu dwóch nawałnic – burze z huraganami,
b/ kwotę 175 600,00 zł przeznacza się dodatkowo do inwestycji pn. „ Rozbudowa budynku
Straży Pożarnej w Chrząstowie” po przeprowadzonym przetargu na niniejszą inwestycję,
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c/ kwotę 1000,00 zł przeznacza się na zakup dodatkowych folii w celu zabezpieczenia
dachów uszkodzonych w trakcie wichur.
- 758 – rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza
się o kwotę 26 380,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla Ochotniczej Straży Pożarnej (
20 380,00), zakup folii na zabezpieczenia dachów budynków ( 1 000,00) oraz 5 000,00 zł na
remont płotu na boisku Orlik. Wszystkie wymienione wydatki związane są ze skutkami
przejścia przez gminę Książ Wlkp. dwóch nawałnic – burz z wichurami.
- 801 - zwiększono o kwotę 56 124,96 zł z tego:
a/ rozdz. 80101 – zabezpieczono środki w wysokości 740,00 zł w celu zwrotu subwencji
oświatowej za rok 2015 nienależnie uzyskanej w wyniku błędu popełnionego przez
Niepubliczną Szkołę Podstawową w Chrząstowie przy wypełnianiu danych systemu
informacji oświatowej, w wyniku których liczba uczniów przeliczanych wagą P4 została
zawyżona o 1. Liczba uczniów przeliczeniowych została zawyżona o 1,4529.
b/ rozdz. 80104 zwiększa się dotację dla Niepublicznych Przedszkoli o kwotę 9 124,00 zł,
c/ rozdz. 80113 - zwiększono środki na dowozy uczniów do szkół o kwotę 36 000,00 zł
z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkół w Śremie, natomiast zmniejszono
środki o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców.
d/ rozdz. 80148 – środki za wyposażenia stołówek szkolnych,
e/ rozdz. 80150 – zmniejszono zabezpieczone środki na doliczone dziecko do systemu
informacji oświatowej,
f/ rozdz. 80195 – środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej.
- 852 – zwiększono o kwotę 23 333,00 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego
wymienionych w dochodach. Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami w celu
dostosowania planów wydatków w stosunku do potrzeb.
- 854 – środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku.
- 900 – zwiększono o kwotę 104 395,00 zł z tego:
a/ zwiększono o kwotę 48 600,00 zł w związku ze złożonymi ofertami inwestycję pn.
„ Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania pisaku i skrawek w oczyszczalni ścieków
w Kiełczynku”,
b/ zwiększono o kwotę 55 800,00 zł w związku ze złożonymi ofertami na inwestycję pn. „
Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp.,
- 921 – zmniejszono ogółem o kwotę1 675, 96 , w tym:
- - zmniejszono środki o 3000,00 zł zaplanowane na dotacje na inicjatywę obywatelską,
natomiast zwiększono środki na remont ogrodzenia i dachu świetlica wiejska Kiełczynek,
zmniejszono plan na zakupy w świetlicach wiejskich, a zwiększono środki na remont pieca
gazowego do ogrzewania w świetlicy Chwałkowo Kościelne. Zaplanowane środki we
Funduszu Sołecki wsi Zaborowo zmniejszono paragraf 4300, a zwiększono paragraf 4170 na
umowę
o dzieło – oprawa muzyczna dożynki wiejskie.
- 926 – zwiększono o kwotę 7 200, 62 zł. na remont ogrodzenia boiska Orlik, środki na
remont ogrodzenia placu zabaw w Konarskim, remont ławek w parku miejskim oraz
konserwacja monitoringu w parku miejskim.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski poprosił o pytania radnych

Radny Bohdan Kaczmarek zapytał o zakup gruntów, wydatki majątkowe oraz o inicjatywę
obywatelską. Wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Matuszczak- Skarbnik Gminy oraz Pan
Grzegorz Rabczewski – Kierownik Referatu Gospodarczego.
Pytania radnego stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radny Kazimierz Zegar poinformował, że ”krążą” negatywne opinie na temat
funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej.
Radna Antonin Jankowiak zapytała czy na terenie gminy Książ Wlkp. funkcjonuje szkoła
specjalna?
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że w naszej Gminie nie
funkcjonuje taka klasa, dziecko wymagające specjalnego toku nauczania uczęszcza do szkoły
specjalnej w Śremie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych , przy 12 glosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze
2015 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak o odczytanie
opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 sierpnia
2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku
Pytań i dyskusji nie było.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę
Książ Wlkp. zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w granicach administracyjnych Gminy
Książ Wielkopolski
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że zarządzanie
przystankami komunikacyjnymi wynika w szczególności z konieczności ustalenia zasad
korzystania z tych przystanków przez przewoźników, a w rezultacie udostępnia ich w celu
wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Umożliwi to 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, którym właścicielem
i zarządzającym jest gmina.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przekazywania
składników mienia gminnego oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację
zadań przez sołectwa.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że rada gminy w drodze
wyłącznej własności może ustalić zasady przekazywania jednostkom pomocniczym
składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na
realizację zadań przez te jednostki. W gminie wymaga uregulowania kwestia przekazania
do korzystania sołectwom placów zabaw oraz innych nieruchomości gminnych
przeznaczonych na cele sportowo- rekreacyjne, a także doprecyzowania kwestii przekazania
do korzystania sołectwom boisk sportowych.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy w tej samej części nieruchomości
gruntowej, położonej w Książu Wlkp. przy ulicy Zakrzewskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że umowa dzierżawy,
której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Książ
Wlkp. zawarta została z dzierżawcą jako teren z przeznaczeniem na plac manewrowy
do nauki jazdy. W związku z wygaśnięciem umowy, która była zawarta na okres trzech lat
istniała potrzeba zawarcia kolejnej, ponieważ dzierżawca wystąpił z kolejnym wnioskiem
o zawarcie. Dzierżawa ma nastąpić na okres oznaczony do 3 lat.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ
Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanych do rejestru zabytków.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że w 2014 r. zostały
złożone wnioski przez parafię p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach oraz przez parafię p.w.
św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp. o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Parafia p.w. Św.
Marcina Biskupa w Mchach ubiegała się o dotację na renowację tynków wewnętrznych,
parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp. wnioskowała o udzielenie dotacji
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na malowanie ścian wewnętrznych kościoła i wykonanie prac remontowo restauratorskich.
Ww. wnioskodawcy zrezygnowali z ubiegania się o dotację w roku budżetowym 2015.
W związku z nierozdzieleniem środków przeznaczonych na dotacje w roku budżetowym 2015
burmistrz ogłosił ponownie, iż osoby zainteresowane mogą składać dodatkowe wnioski.
W wyznaczonym terminie został złożony wniosek przez parafię p.w. Św. Marcina Biskupa
z Mchów. Wniosek dotyczył pełnej konserwacji i renowacji ołtarza w kościele. Spełniał
wszystkie wymogi formalne. Udzielona dotacja ma zostać w całości sfinansowana
ze środków własnych budżetu gminy w 2015 roku.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie
gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że konieczność
wprowadzenia zmian do uchwały wynika z faktu, iż zgodnie z Koncepcją budowy kanalizacji
sanitarnej oraz oczyszczania ścieków z gminy Książ Wlkp. siecią sanitarną prowadzącą
do oczyszczalni w Kiełczynku będą objęte jednostki osadnicze charakteryzujące się zwartą
zabudową. Jednostki osadnicze o rozproszonej zabudowie i bardzo odległe, wyposażone
zostaną w oczyszczalnie osiedlowe i przyzagrodowe. W uchwale zostały wymienione
miejscowości: Feliksowo, Gogolewo, Gogolewko, Jarosławki, Kiełczyn (prawa strona
od drogi wojewódzkiej nr 436 jadąc w kierunku Książa Wlkp.), Łężek, Ługi, Międzybórz,
Obreda, Radoszkowo, Sroczewo, Świączyń, Świączynek, Włościejewice, Włościejewki,
Zakrzewice, Zawory do których doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie
utrudnione i ekonomicznie nieuzasadnione. Właściciele nieruchomości położonych
we wskazanych miejscowościach muszą zastosować alternatywne rozwiązania np. budowę
przydomowe oczyszczalni ścieków. Gmina Książ Wlkp. wywiązując się z zadań własnych,
do których należy między innymi kanalizowanie, usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych, przyjmując niniejszą uchwałę, stwarza korzystne warunki dla mieszkańców
gminy, które stanowić będą pomoc i jednocześnie zachętę dla mieszkańców, do budowy
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Rada Bogumiła Skiera zapytała czy przewiduje się dofinansowanie do przydomowych
oczyszczalni ścieków dla mieszkańców wsi Kołacin - gdzie zabudowa jest zwarta?
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że dofinansowanie będzie
obejmowało jednostki osadnicze o rozproszonej zabudowie, do których Kołacin nie należy.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy
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Przewodniczący poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że zniesienie formy
ochrony przyrody pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy wymienionego
w powyższej uchwale, następuje ze względu na utratę jego wartości przyrodniczych. Drzewo
zostało przewrócone podczas nawałnicy, jaka przeszła nad gminą Książ Wlkp. dnia 15
sierpnia 2015 r.
Radny Kazimierz Zegar zapytał kto był inicjatorem złożenia wniosku zniesienia formy
przyrody na pomniku?
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że inicjatywa była
ze strony Urzędu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Chrząstowo, Mchy
i Sroczewo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że wolę przystąpienia
do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020” wyraziły kolejne sołectwa,
mianowicie Mchy, Chrząstowo i Sroczewo. Sołectwa jednocześnie utworzyły minimum 5osobowe Grupy Odnowa Wsi z Liderem na czele. Gmina Książ Wlkp. poprzez zgłoszenie
ww. sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” staje się jego
uczestnikiem, a same sołectwa będą mogły uczestniczyć w ogłoszonych w ramach programu
konkursach.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Ad 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na północ
od drogi wojewódzkiej 436
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił zaproszonych gości o omówienie ww. projektu
uchwały.
Pan Jerzy Zalewski omówił szczegółowo projekt uchwały, rysunek planu oraz
rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu wyłożonego do publicznego wglądu, a także rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie zadań infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania należących
do zadań własnych gminy. Ponadto Pan Jerzy Zalewski poinformował o wysokości stawek
służących naliczaniu jednorazowych opłat.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Ad 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego
posiedzenia.
Ad 13. Wolne wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak zapytała, kto wygrał przetarg na inwestycję pn. „Rozbudowa
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie”.

Kierownik Referatu Gospodarczego
że wpłynęły trzy oferty od:

Pan

Grzegorz

Rabczewski

poinformował,

- Firmy „Bartez” Rafał Mintus - Smulsko,
- Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego
-Ewa Błaszczyk Nowe Miasto n/Wartą,
oraz
- Firmy Usługowo-Handlowej Wiesław Antoszkiewicz Kiełczyn - natomiast rozstrzygnięcia
w ww. sprawie jeszcze nie było.
Ad 14. 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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