O.0002.40.2017
PROTOKÓŁ NR XL/2018
z XL sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 29 stycznia 2018 roku
w godz. od 17:00 do 18:10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XL sesję Rady Miejskiej
w Książu Wlkp., na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym oraz powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów oraz wszystkich przybyłych gości.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Listy obecności sołtysów gminy Książ Wlkp., dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek
organizacyjnych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
(Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym – Rada może wprowadzić zmiany
w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady).
W związku z powyższym do porządku obrad Przewodniczący Rady zaproponował
wprowadzić dodatkowe punkty:
pod pozycją 7
Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr
XXXVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018-2024.
pod pozycją 11
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania
dotacji celowej dla spółek wodnych.
pod pozycją 12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
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Radni Rady Miejskiej w Książu Wlkp. poprzez głosowanie, przy 15 głosach „za” wyrazili
zgodę na wprowadzenie dodatkowych punktów. Każdy punkt został przegłosowany z osobna.
Ad 3. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad
Stwierdzenie quorum
Przedstawienie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr
XXXVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata
2018- 2024.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2018 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiego pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. w majątek trwały
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w
sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
13. Interpelacje i zapytania radnych
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
15. Wolne głosy, wnioski i informacje
16. Zamknięcie obrad
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zapytał czy radni mają pytania bądź uwagi
do porządku obrad.
Radni uwag nie mieli, a zatem przystąpiono realizacji punktów obrad.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. został przyjęty
jednogłośnie, w obecności 15 radnych.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

odczytał

stosowne

Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr
XXXVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018- 2024.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XL/292/2018, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2018 rok.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Skarbnik uzasadnienie
do projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XL/293/2018, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiego pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały wraz z integralnym załącznikiem
i uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XL/294/2018, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. w majątek trwały.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XL/295/2018, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XL/296/2018, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XL/297/2018, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Interpelacje i zapytania radnych
Radna Antonina Jankowiak złożyła interpelację w imieniu mieszkańców Chrząstowa.
Mieszkający przy drodze gminnej nr 189 (tj. skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 436), a
uściślając jest to droga w kierunku Olszy (przy posesji Pani Jankowskiej). Radna prosiła
o zwodociągowanie istniejących „tam działek. Mieszkańcy domostw zaopatrują się w wodę
z własnych ujęć. Ponadto jakość wody nie spełnia norm jakości wody.
Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał odpowiedzi na zaległe wnioski i zapytania
radnych.
Przewodniczący obrad zapytał czy mamy informacje w zakresie złożonych wniosków na
poprzedniej sesji w kwestii opieki stomatologicznej w Książu Wlkp. i znaku (tablicy) obszaru
zabudowanego w Chrząstowie.
Burmistrz odpowiedział, że w kwestii obszaru zabudowanego wniosek został przekazany
do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Ad 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy wniosek złożony przez radną 25 września 2017 r.
w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku komunikacji miejskiej na linii Dobczyn –
Śrem został uwzględniony.
Zastępca burmistrza odpowiedziała, że przystanek prawdopodobnie będzie uruchomiony
w lipcu tego roku. Póki co czekamy na 100 % potwierdzenie tej informacji.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał Pana Burmistrza czy byłaby możliwość zorganizowania
spotkania dla potomków Powstania Wielkopolskiego.
Burmistrz odpowiedział, że będzie taka możliwość.
Radny Paweł Walkowiak zapytał czy wiadomo o terminie długo godzinnego wyłączenia
prądu
z powodu planowej przebudowy linii wysokiego napięcia biegnącej od Zakrzewa, przez
Zakrzewice do Świączynia.
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Przewodniczący rady odpowiedział, że w kwestii wyłączenia prądu wszelkie informacje
można uzyskać na stronie Enei.
Pan Zbigniew Szozda zapytał o możliwości umorzenia zaciągniętego kredytu przez gminę
na inwestycję kanalizacji w Radoszkowie Drugim i Kiełczynku. Ponadto Pan Szozda
podzielił się swoją i dyrektorów szkół sugestią dotyczącą braku motywacji dzieci do
uczestnictwa
w różnych organizowanych konkursach między innymi przez Centrum Kultury Książ Wlkp.
Powodem tego jest prawdopodobnie niska atrakcyjność nagród. Czy można temu zapobiec?
W kwestii umorzenia części kredytu Burmistrz odpowiedział, że wstępna umowa zawiera
możliwość umorzenia do 15 % - pod warunkiem, że gmina wywiąże się ze spłaty
zobowiązania, które zostało zaciągnięte. Umorzenie ma nastąpić dopiero po spłaceniu
ostatniej raty kredytu, który jest rozłożony na 7 lat.
Dyrektor Centrum Kultury odpowiedziała, że w kwestii budżetu na nagrody konkursowe
niestety budżet CK nie dysponuje wyższymi kwotami.
Radny powiatu Pan Wojciech Świdurski podziękował w imieniu zarządu powiatu za
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
Ponadto radny powiatu zapytał czy w skład powołanego w ubiegłym roku Komitetu do
spraw rocznic obchodzonym w 2018 r. zaproszono członków organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń.
Burmistrz odpowiedział, że Komitet działa od kwietnia 2017r. i w skład wchodzą
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń.
Radny Marian Suchecki poprosił, aby w kalendarium zostały uwzględnione obchody 90.
Rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp.
Radny Marcin Weiss zapytał radnego powiatu Pana Wojciecha Świdurskiego czy są
prowadzone rozmowy w powiecie lub województwie na temat remontu bądź modernizacji
drogi wojewódzkiej nr 436
Radny Powiatu Pan Wojciech Świdurski odpowiedział, że starosta śremski monituje
sprawę drogi już od dłuższego czasu. Z pewnością jest przewidziany remont, ale bliższy
termin nie jest znany.
Pan Zbigniew Szozda zapytał Burmistrza, czy archiwum Urzędu dysponuje wiadomościami,
tudzież innymi jakimikolwiek informacjami, ilustracjami na temat powstania Szkoły
w Chrząstowie. W 2018 r. szkoła obchodzi 70. Rocznicę „Jej” powstania i na tę okoliczność
zaplanowano wydać folder. Jeśli byłaby taka możliwość, to prosił o udostępnienie.
Ad 16. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XL sesję
Rady Miejskiej o godz. 18:10.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej
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/-/Danuta Biniasz - Celka

/-/ Sławomir Przybylski
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