O.0012.5.30.2017
PROTOKÓŁ NR 30/2017
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 września
2017 r. odbytego w godzinach od 10:00 do 13:45 w sali sesyjnej 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 radnych, Zastępcę Burmistrza Panią
Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz zaproszonych gości
urbanistów tj., Panią Lutomiłę Niełacną, Panów: Jerzego Zalewskiego i Tomasza Kuźniara
oraz przedstawiciela prasy lokalnej.
Na sali posiedzeń obecnych było 12 radnych, a zatem komisja była władna
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwienie.
Radni- Bohdan Kaczmarek, Błażej Jędrzejczak i Marian Suchecki
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował do porządku posiedzenia komisji wprowadzić
za punktem 3 dodatkowy punkt 4 o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia „ Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej części Radoszkowa Drugiego
i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe)”.
Radni poprzez jednomyślne głosowanie, przy 12 głosach „za” wyrazili zgodę na
wprowadzenie dodatkowego punktu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w północno- zachodniej części miasta Książa
Wlkp.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
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4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia „ Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej części Radoszkowa
Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne
i mieszkaniowe)”
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok
6. 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
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Pytań nie było, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w północno- zachodniej części miasta Książa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie projektu
uchwały zaproszonych gości- urbanistów.
Pan Jerzy Zalewski poinformował, że przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie
przeznaczenia oraz zasad gospodarowania obszaru położonego w północno- zachodniej części
miasta Książa Wlkp. W planie miejscowym wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej. Ponadto tereny usług sportu
i rekreacji, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z terenami leśnymi.
Plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą w 2001 r. Do
miejscowego planu w wyznaczonym terminie, nie wniesiono żadnych uwag.
Integralną części stanowi rysunek- plan, który przedstawiono multimedialnie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 12 głosach „za” zaopiniowała ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski zarządził 5 minutową przerwę,
trwającą od 10:40 do 10:45.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
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Przewodniczący obrad poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała, że w załączniku nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano
zmian:
1. wprowadzono nowe zadanie pn." Budowa sali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp.
o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6 100 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł w roku
2017, w roku 2018 1 000 000,00 zł., w latach 2019-2020 po 2 500 000,00 zł,
2. zmniejszono limit w 2017 roku w inwestycji pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Książ Wlkp. o kwotę 737 000,00 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego,
3. zwiększono łączne nakłady na inwestycję pn. " Budowa wodociągu na terenie gminy Książ
Wlkp." o kwotę 955 000,00 zł z czego w roku 2017 zwiększono o kwotę 455 000,00 zł,
a w roku 2018 o kwotę 500 000,00 zł,
4 zadania bieżące - dokonano zmian w postaci:
- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano nową umowę na dowozy
szkolne dzieci niepełnosprawnych i łącznie zwiększono nakłady o kwotę 87 531,00 zł.
W roku 2017 zmniejszono limit o kwotę 19 669,00 zł, natomiast na rok 2018 wpisano nowy
limit w wysokości 107 200,00 zł,
- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano nową umowę na dowozy
szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. i zmieniono łączne nakłady finansowe o kwotę 327
260,00 zł. z czego w roku 2017 zmniejszyły się o kwotę 62 00,00 zł, natomiast w roku 2018
wynosić będą 389 260,00 zł.
W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian :
1. Dostosowano w roku 2017 wysokości dochodów i wydatków do wysokości planów
dochodów i wydatków z budżetu gminy Książ Wlkp. na dzień 25 września 2017 roku,
2. W roku 2018 i w latach następnych wprowadzono nowe wysokości dochodów, które
zostały zwiększone o 3 % w stosunku do planu z dnia 25 września 2017 roku.
Plan subwencji ogólnej został zwiększony według prognoz dla gmin podanych w projekcie
budżetu państwa na rok 2018 i tak:
- zwiększono subwencję oświatową o 0,10%,
- zwiększono subwencję wyrównawczą o 8,70% ,
- zwiększono subwencję równoważącą 0 12,30%,
- plany dotacji pozostawiono na poziomie 0,00% w stosunku do wysokości planów z dnia 25
września br. pomniejszona o dotację na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych
w wichurze, która miała miejsce w sierpniu br.
Po wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia oraz wysokości limitów w załączniku Nr 2 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano korekty wysokości wydatków bieżących oraz
wydatków majątkowych, wobec tego wprowadzono plany nowej emisji obligacji
komunalnych na rok 2018 w wysokości 1 200 000,00 zł, na wydatki majątkowe oraz na
pokrycie deficytu budżetu w wyniku czego uległy zmianie wysokości wyniku budżetu, kwota
długu i rozchody budżetu w latach 2017- do roku 2024. od roku 2019 i następnych nie
planuje się zaciągania zobowiązań.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 12 głosach „za” zaopiniowała ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna
wraz z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe)”.
Przewodniczący RM poprosił o zabranie głosu Zastępcę Burmistrza, która poinformowała,
że Uchwałą Nr XXXII/222/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 r.
organ stanowiący postanowił, iż w roku budżetowym 2017 zostanie zaciągnięta pożyczka
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. – do południowej części
Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne
i mieszkaniowe)”. Z uwagi na zmianę decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wysokość pożyczki ulega zwiększeniu
o kwotę 1 024 000,00 zł. Wobec powyższego kwota planowanej pożyczki wynosić będzie
2 024 000,00 zł.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o jaką wyższą kwotę wnioskowano
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że wnioskowano do kwoty 2 024 000,00 zł.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 12 głosach „za” zaopiniowała ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski, poprosił o uzasadnienie
powyższego projektu uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała, że budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę
216 907,55 zł, z tego między innymi zwiększono działy:
1/ 756 o kwotę 46 781,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów – wpływy z opłat za
wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian,
2/ 758 o kwotę 105 376,55 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.267.2017.5 przeznaczone jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano wprowadzenia środków do
działu 600-60017-6050 na Budowę drogi w Chwałkowo kościelne.
3/ 852 o kwotę 65 750,00 zł z tego:
- 63 750,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.294.2017.7
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych
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w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian,
- 1 000,00 zł jako darowizna od osoby fizycznej na pomoc dla osób poszkodowanych
w nawałnicy – wichury z terenu gminy Książ Wlkp. Po stronie wydatków wprowadzono
środki na zakup materiałów do remontu poszycia dachowego i innych materiałów
z przeznaczeniem na budynki mieszkalne i gospodarcze.
Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian:
1/ zmniejszono o kwotę 737 000,00 zł
inwestycję w wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ
Wlkp.,
2/ zwiększono o kwotę 455 000,00 zł inwestycje pn. „ Budowa sieci wodociągowej na terenie
gminy Książ Wlkp. w wyniku zwiększonych kosztów po wykonaniu projektu inwestycji.
3/ zwiększono koszty o kwotę 29,00 zł – wkład własny na inwestycję „ Budowa terenu
rekreacyjnego we wsi Mchy – Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej
małej ojczyźnie”,
4/ zwiększono wydatki na „ Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych” o kwotę
199 971,00 zł,
5/ Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.” Budowa drogi w Chwałkowo Kościelne”
w kwocie 315 376,55 zł,
6/ zwiększono dotację celową na wniosek OSP w Chwałkowie Kościelnym o kwotę
32 900,00 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego.
Zwiększenie dokonuje się ze względu na rozstrzygnięcie drugiego przetargu do którego
przystąpiła tylko jedna firma i koszt zakupu jest wyższy ( 212 900,00 zł) niż poprzednio
planowano (180 000,00 zł),
7/ w dziale 801 – oświata i wychowanie dokonano zmian:
- zmniejszono dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych na skutek przeliczenia
wnioskowanych na początek roku ilość uczniów, a ilością uczniów w miesiącu wrześniu 2017
roku ( 270 900,00 zł) oraz zmniejszenia zaplanowanej ilości odsetek od niedopłaconych
dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli 230 000,00 zł). Zmniejszono również dowozy szkole
o kwotę 81 000,00 zł po przeprowadzonym przetargu na dowozy uczniów do szkół oraz
dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Śremie.
Środki zostały przeniesiona na:
- inwestycje drogowe w wysokości 128 000,00 zł oraz dotację dla OSP Chwałkowo
w wysokości 32 900,00 zł.,
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- zakupy pomocy naukowych dydaktycznych i transport uczniów jako zabezpieczenie
złożonego wniosku o dofinansowanie na projekt „ Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.”
w kwocie 271 000,00 zł,
- na zakup gruntów w Książu Wlkp. przy ul. Wiosny Ludów w kwocie 70 000,00 zł – grunt
w którym jest kanał deszczowy odprowadzający wody opadowe,
- na inwestycje nową pn.” Przebudowa kanału deszczowego
w Książu Wlkp. w kwocie 80 000,00 zł,

przy ul. Wiosny Ludów

Dokonano również przeniesienia środków z rozdziału 80150 do nowego rozdziału 80152 na
wydatki związane ze specjalna organizacją nauki i metod pracy dzieci i młodzieży
w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.
8/ Dokonano zmiany nazwy inwestycji „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
sali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. na „ Budowę Sali widowiskowo-sportowej
w Książu wlkp.” oraz dokonano przeniesienia kwoty 100 000,00 zł z rozdziału 92695
o rozdziału 92601 – obiekty sportowe.
Przewodniczący RM podziękował za omówienie projektu uchwały oraz poprosił o pytania ze
strony radnych
Radny Kazimierz Zegar zapytał czy przetarg na budowę drogi do Jarosławek będzie
ogłoszony po raz drugi, środki finansowe zostały zwiększone ale pojawiły się wątpliwości ze
strony radnego – mianowicie czy znajdzie się wykonawca. Ponadto radny poprosił
o uzasadnienie zaproponowanych zmianach do budżetu na 2017 r. tj. planowanej inwestycji
pn. „Budowa drogi w Chwałkowie Kościelnym”.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o lokalizację budowy drogi w Chwałkowie
Kościelnym.
Pani Skarbnik odpowiedziała na pytanie radnej Antoniny Jankowiak wskazując lokalizację.
Przewodniczący RM zapytał czy wiadomo z jakiego materiału zostanie wybudowana droga,
(czy z asfaltu czy kostki). Przewodniczący zapytał w kontekście ewentualnej przyszłościowej
inwestycji tj. budowy kanalizacji w Chwałkowie Kościelnym.
Radny Paweł Walkowiak prosił o uzasadnienie kwoty dofinansowania do projektu pn. „
Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.”
Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że prace nad projektem rozpoczęły się około dwa lata temu.
Gmina Książ Wlkp. występuje w roli partnera, natomiast firma „Mały inżynier” jest
odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego –czyli
instytucji która dofinansowuje projekt. Całość realizacji zadania jest planowana na dwa lata.
W ramach projektu mają odbywać się bezpłatne zajęcia poza szkolne. Zajęcia te, mają
poszerzyć kompetencje kluczowe uczniów. W skład projektu przewiduje się także niezbędne
doposażenie klas – pracowni niezbędnych do prowadzenia szczegółowych i tematycznych
zajęć.
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Radny Paweł Walkowiak zapytał o zakup gruntów w Książu Wlkp. przy ul. Wiosny Ludów
w kwocie 70 000,00 zł – grunt na którym jest umiejscowiony kanał deszczowy
odprowadzający wody opadowe. Czy zakup gruntów rozwiąże problem.
Zastępca Burmistrza wskazała multimedialnie omawiany grunt informując, że działka
stanowi około 2500 m2. Proponowane rozwiązanie polega na budowie rowu
odprowadzającego wodę. Obecni właściciele nie są zainteresowani służebnością terenu,
a ewentualnie jego sprzedażą. Ponadto Zastępca Burmistrza poinformowała o lokalnej
wizytacji, która miała miejsce z powodu istniejącego problemu zalewania wodą opadową
istniejące w pobliżu domostwa. W wyniku spotkania ustalono, że zarządca drogi ma dokonać
oczyszczenia wszystkich urządzeń kanalizacji, ponadto rozważy możliwość podniesienia
krawężników.
Radni Marek Celka i Marcin Weiss dyskutowali w sprawie zwiększenia dotacji celowej
o kwotę 32 900,00 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego ratowniczogaśniczego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski zarządził 10 minutową przerwę,
trwającą od 11:50 do 12:00.
Po przerwie zagościł na salę posiedzeń Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych który
poinformował, że wypływ wody przy ksiąskiej poczcie spowodowany jest prawdopodobnie
tym, że brakuje podłączenia rur odprowadzających do głównego rurociągu. Ponadto zdaniem
dyrektora istniejące rury są o zbyt małych przekrojach. Temat wód opadowych jest złożony
i wymaga wnikliwego rozeznania.
W dyskutowanym temacie uzgodniono, że Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych zleci
koncepcję opracowania projektu, aby rozwiązać istniejący problem. Przewodniczący RM
poprosił Dyrektora ZUK, aby do końca października br. została przedstawiona radnym
koncepcja rozwiązująca zakłócenia.
Przewodniczący RM poprosił, aby Kierownik Referatu Gospodarczego wyjaśnił z jakiego
materiału miałaby być budowana droga w Chwałkowie Kościelnym oraz poinformował, że
wskazana lokalizacja budowy była zaproponowana przez Pana burmistrza. Droga stanowi
krótki odcinek ok. 250 m. i jest głównie dojazdową do pół, planowano wybudować z asfaltu,
ale czy to będzie asfalt czy kostka to trzeba wziąć pod uwagę przyszłościową budowę
kanalizacji.
Z kierownikiem Referatu Gospodarczego dyskutowano także na temat problemu związanego
z wodami opadowymi.
Rada Miejska w obecności 12 radnych,
przy 9 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
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Ad 6. 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
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały
informując, że uchwałą Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010
roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanym
do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 51 poz. 918), właściciele
i zarządcy obiektów zabytkowych mogą starać się o dofinansowanie prac przy zabytku.
W 2016 roku zostały złożone wnioski przez parafię p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach,
parafię p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie oraz przez parafię p.w. N.M.P.
Niepokalanie Poczętej w Włościejewkach o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Parafia
w Mchach ubiegała się o dotację na ,,Renowację elewacji Kościoła p.w. Św. Marcina Biskupa
w Mchach – etap I renowacja wieży kościoła”. Parafia w Gogolewie wnioskowała o ,,Remont
drewnianej zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża św.
w Gogolewie”. Parafia we Włościejewkach wnioskowała o udzielenie dotacji na ,,renowację
ołtarza głównego w kościele parafialnym. Parafia Włościejewki zrezygnowała z ubiegania się
o dotację w roku budżetowym 2017. Wnioski spełniły wymogi formalne określone w ww.
uchwale. Uchwałą Nr XXXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca
2017 r. przyznano dotację celową parafii p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach w kwocie
15 000.00 zł oraz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie w kwocie 15 000.00 zł.
W związku z nierozdzieleniem wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w roku
budżetowym 2017, Burmistrz Książa Wlkp. ogłosił ponownie, iż osoby uprawnione
i zainteresowane mogą składać dodatkowe wnioski o dotację z budżetu gminy na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na
terenie Gminy. W wyznaczonym terminie został złożony wniosek przez parafię p.w.
Wniebowzięcia N.M.P. i św. Mikołaja w Książu Wlkp. oraz parafię p.w. Podwyższenia
Krzyża św. w Gogolewie o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek parafii p.w.
Wniebowzięcia N.M.P. i św. Mikołaja w Książu Wlkp. dotyczy ,,Renowację schodów
zewnętrznych Kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i św. Mikołaja w Książu Wlkp.”,
natomiast wniosek parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie dotyczy ,,Remont
drewnianej zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża św.
w Gogolewie”. Wnioski spełniły wymogi formalne. Udzielona dotacja zostanie w całości
sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy w 2017 roku.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
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Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały
informując, że uchwała dotyczy nabycia na rzecz Gminy Książ Wlkp. działki ewidencyjnej
nr 21 o powierzchni 0.2444 ha. Nieruchomość nabywa się zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały nr
XXV/163/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 03 listopada 2008 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami gruntowymi, dla zapewnienia rozwoju miasta i gminy
Książ Wlkp. Środki na zakup w/w nieruchomości pochodzić będą z wpływów z podatków
i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku Gminy.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 12 głosach „za” zaopiniowała ww. projekt
uchwały, który 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 29 sierpnia
2017 r. został przyjęty jednogłośnie, w obecności 11 radnych
Ad 9. Wolne wnioski i informacje.
Radny Marek Molecki zapytał kiedy dokonywane będą przeglądy dróg gminnych
w Sebastianowie.
Zastępca Burmistrza przekazała informacje na temat nawałnicy, która miała miejsce 11
sierpnia br. Wnioski do urzędu nadal spływają. W trakcie od dnia nawałnicy do dnia
obecnego zmieniały się kilkakrotnie zasady udzielania dotacji. Pierwsze transza środków
finansowych wpłynęła do tut. Urzędu 16 sierpnia br. i w tym samym dniu została przekazana
poszkodowanym. Druga transza wpłynęła 23 sierpnia, a trzecia transza zawnioskowanych
kwot wpłynęła 13 września br.
Radna Antonina Jankowiak poprosiła o informacje na temat realizacji projektu w ramach
budżetu obywatelskiego.
Zastępca Burmistrza udzieliła informacji w ww. sprawie informując, że zadania zostanie
podzielone na części ze względu na brak kompleksowego wykonawcy oraz wzrost rynkowych
cen materiałów.
Ad 10. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13:45.
Protokołowała
/-/Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Przybylski
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