O.0012.5.7.2015

PROTOKÓŁ NR 7/2015
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
25 czerwca 2015 r. w godzinach od 10.00 do 12.45 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 Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę
Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak, przybyłych gości planistów Pana
Jerzy Zalewskiego i Wojciecha Zabawę oraz przedstawiciela prasy lokalnej.
Na sali posiedzeń obecnych było 14 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Marcin Weiss- usprawiedliwiony.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM zaproponował do punktu 7 porządku posiedzenia dodać sołectwo
Chwałkowo Kościelne. W całości punkt otrzymał następujące brzmienie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Chwałkowo Kościelne,
Gogolewo, Kołacin i Włościejewice do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. propozycję.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego- część zachodnia
w gminie Książ Wlkp.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2014 rok.
-zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Książ Wlkp. za 2014 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Książa Wlkp.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników.
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Chwałkowo
Kościelne, Gogolewo, Kołacin i Włościejewice do Programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2013-2020”.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Pan Jerzy Zelewski poprosił, aby po omówieniu dzisiejszego projektu uchwały
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski wyraził zgodę na przedstawienie
zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w Książu Wlkp., gdzie brak jest Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie wyraziła zgodę.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego- część zachodnia
w gminie Książ Wlkp.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie ww. projektu
uchwały przez zaproszonych gości planistów.
Pan Jerzy Zalewski poinformował, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego, opracowany został zgodnie z wieloma
przepisami. Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan nie narusza
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ
Wlkp. i jest zgodny z przepisami odrębnymi.
Projekt uchwały został wyłożony
do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24
kwietnia do 17 maja br. oraz w zakresie składania uwag do dnia 1 czerwca 2015 r. Uwag
żadnych nie wniesiono, w związku z tym nie rozstrzygano o sposobie ich rozpatrzenia.
Następnie Pan Jerzy Zalewski poinformował, że w projekcie uchwały ustala się tereny
zabudowy rekreacji indywidualnej, zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych , następnie teren usług sportu, tereny leśne, tereny wód, teren drogi publicznej
klasy lokalnej oraz tereny dróg dojazdowych i ciągu pieszo-jezdnego. Projekt uchwały
zawiera także stawki służące naliczaniu jednorazowych opłat dla terenów o różnych
oznaczonych symbolach.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Jerzy Zelewski przedstawił zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Książu Wlkp.
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Przewodniczący RM podziękował gościom za przybycie i zarządził 5- minutową przerwę
od 10.55 do 11.00.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie projektu
uchwały przez Panią Barbarę Matuszczak- Skarbnika Gminy.
Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 33 300,00 zł.
Zmiany dotyczą działów:
1. 852 – zwiększono o kwotę 25 300,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.182.2015.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2. 921 – zwiększono o kwotę 8 000,00 zł w ramach porozumienia gminy Książ Wlkp.,
a Starostwem Powiatowym w Śremie jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie organizacji imprezy pn. „ Dożynki
Powiatowo- Gminne 2015”. Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci dotacji
celowej dla organizatora Centrum Kultury Książ Wlkp.
Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków pomiędzy
paragrafami na:
- dział 801 – 15 000,00 zł SP Książ na zakup usług remontowych „ wykonanie izolacji
i docieplenie ścian fundamentowych, remont instalacji oświetlenia oraz gniazd na poddaszu
budynku szkoły, konserwacja impregnatem ognioodpornym poddasza i wymiana drzwi
przeciwpożarowych na strych.
Wykonanie ww. prac wynikają z ustaleń pokontrolnych przez Komedę Powiatową Straży
Pożarnej w Śremie,
- dział 852 – przeniesienia dotyczą wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi –
zadania zlecone,
- dział 900 – na zabezpieczenie środków na remont ciągnika do prac w zieleni miejskiej.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2014 rok.
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok były
wcześniej omawiane na komisji wspólnej oraz na komisjach stałych. Dodatkowych pytań
i uwag radni nie mieli.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
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Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Książa Wlkp.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników.
Projekt uchwały został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
która poinformowała, że zgodnie z art. 163 § 2 Prawo o ustroju sądów powszechnych, przed
przystąpieniem do wyborów ławników Rada Miejska powołuje Zespół, który przedstawia na
sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez
nich wymogów określonych w ww. ustawie. Ponadto Pani Mirela Grześkowiak przypomniała,
kto może zostać ławnikiem, a kto nie.
Następnie ustalono, że Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników będzie składał się
z członków należących do komisji Budżetu, Prawa i Samorządu. Wszyscy członkowie
z osobna wyrazili zgodę na pełnienie ww. funkcji.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Chwałkowo Kościelne,
Gogolewo, Kołacin i Włościejewice do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Projekt uchwały został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
która przypomniała, 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. Gmina
poprzez zgłoszenie do ww. Programu wymienionych w projekcie uchwały sołectw staje się
jego uczestnikiem, a same sołectwa będą mogły uczestniczyć w ogłoszonych w ramach
programu konkursach. Sołectwa: Chwałkowo Kościelne, Gogolewo, Kołacin i Włościejewice
wyraziły wole przystąpienia do Programu w formie uchwały zebrania wiejskiego powołując
jednocześnie minimum 5-osobowe Grupy Odnowy Wsi z Liderem na czele.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 maja 2015 roku
został przyjęty przez obecnych 14 radnych jednogłośnie, bez uwag.
Ad 9. Wolne wnioski i informacje.
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Radna Marek Celka zgłosił wniosek z uzasadnieniem
w sprawie podwyższenia
wynagrodzenia dla burmistrza Książa Wlkp. począwszy od miesiąca lipca 2015 r.
Następnie przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski zapytał o inne propozycje.
Radny Krzysztof Hypki zaproponował, aby do tematu podwyższenia wynagrodzenia dla
burmistrza powrócić w późniejszym okresie, po wakacjach.
Z uwagi na to, że były dwie propozycję radni przystąpili do głosowania.
Za propozycją radnego Krzysztof Hypkiego przy składzie 14 radnych „za” opowiedziało się
5 radnych, przeciwko było 7 radnych, a „wstrzymujących się” było 2 radnych.
Natomiast za propozycją radnego Marka Celki przy składzie 14 radnych, „ za” opowiedziało
się 7 radnych, przeciwko było 5 radnych a „wstrzymujących się” było 2 radnych.
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do dyskusji w sprawie wysokości podwyższenia
wynagrodzenia. Ustalono, że wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosić 95 % maksymalnej
kwoty wynagrodzenia zasadniczego wskazanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (aktualnie było 90%). Następnie
dodatek specjalny w wysokości 35 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego, (aktualnie było 30 %).
Rada Miejska w obecności 14 radnych , przy 8 głosach „ za”, 4 głosach „ przeciw” i 2
głosach „ wstrzymujących się” przyjęła ww. propozycję.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy były prowadzone rozmowy z Kurią Poznańską
w sprawie budowy kaplicy w Chrząstowie?, czy wiadomo jakie są zamiary ze strony Kurii?.
Następnie radna złożyła wniosek w sprawie budowy drogi do szkoły w Chrząstowie,
informując, że niedawno dziecko poruszające się po niej trafiło do szpitala. Kolejnym
tematem był problem braku wiaty przystankowej w Chrząstowie (przed lasem), dzieci stoją
pod „gołym” niebem. Radna Antonina Jankowiak zgłosiła także wniosek w sprawie terenu
w okolicach przystanku autobusowego w Chrząstowie, (w kierunku do Książa Wlkp.)
Mianowicie istnieje pochyłość terenu i jest problem, aby wsiąść do autobusu.
Radna Anna Szymanowska zgłosiła problem z mrugającą lampą na ulicy Ogrodowej
w Książu Wlkp., ( naprzeciwko Pana Stillera).
Radny Marek Celka poprosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg celem
zalepienia dziur w asfalcie na drodze Mchy- Włościejewice.
Radny Marek Molecki poprosił o wycięcie krzaków przy drodze gminnej z Sebastianowa
do Chwałkowa Kościelnego.
Radny Błażej Jędrzejczak złożył wniosek w sprawie wycięcia krzaków i zarośli przy drodze
w Chwałkowie Kościelnym w kierunku Jaraczewa.
Radny Elżbieta Stępa złożyła wniosek w sprawie zebrania skarpy w Kiełczynku przy posesji
Pani Cebulskiej.
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Radny Bohdan Kaczmarek złożył wniosek w sprawie naprawy chodnika w Książu Wlkp. na
ulicach 1 -go Maja i 22 Lipca. Na powyższych ulicach mieszkają osoby, które poruszają się
na wózkach inwalidzkich i przemieszczanie się tych osób jest utrudnione.
Ad 10. 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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