O. 0002.34.2017
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017
z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 28 sierpnia 2017 roku
w godz. od 17:00 do 19:20 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XXXIV 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:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów, przedstawicieli prasy lokalnej 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.
Ad 3. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad
Stwierdzenie quorum
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowości Konarzyce, Zaborowo oraz tych samych części
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Książ Wlkp., Chwałkowo
Kościelne, Konarzyce
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ługi
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Włościejewki
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zaborowo
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.
Radni uwag nie mieli, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku
obrad.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. został przyjęty
jednogłośnie, w obecności 15 radnych.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał informację o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak oraz Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytali
sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowią załączniki nr 5 i 6
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski
złożonych sprawozdań.

zapytał czy radni mają pytania do

Radny Krzysztof Hypki poprosił o szersze informacje w sprawie odbytego spotkania
z członkami Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych Jarosławki z Komendantem
Policji Powiatowej w Śremie, ponadto zapytał o koncepcję opracowania budowy hali
widowiskowo- sportowej. Następnie poprosił o informacje w sprawie wręczenia stypendiów
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży (ile ich było i na jaką kwotę). Ostatnie pytanie dotyczyło
informacji w zakresie minionego spotkania w kwestii budowy farm fotowoltaicznych
w miejscowościach Gogolewie i Zakrzewicach.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że spotkanie z członkami
Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych z Komendantem Policji dotyczyło
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kwestii mobilności letniego posterunku w okresie letnim. Ponadto Pan komendant pełni
funkcję od niedawna i ważna była rozmowa w zakresie prewencyjności w sezonie
wakacyjnym na terenie Jarosławek.
W kwestii fotowoltaiki osoba zainteresowana budową farm wystąpiła z wnioskiem
o wydanie decyzji środowiskowej oraz o warunki zabudowy i wskazała miejsca gdzie
miałyby ewentualnie powstać. Na chwilę obecną toczy się etap początkowy – weryfikujący
złożone dokumenty.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział w zakresie koncepcji budowy hali
widowiskowo- sportowej, że na dzień 29 sierpnia br. zaplanowane jest spotkanie
z architektem i dopiero po rozmowach będą konkretniejsze przemyślenia. Są dwie koncepcje
miejsc budowy w Książu Wlkp., pierwsza na ulicy Ogrodowej, druga na ulicy Zakrzewskiej.
Po omówieniu szczegółów społeczeństwo ksiąskie będzie miało możliwość
współdecydowania w koncepcji budowy i jej usytuowania.
Zastępca Burmistrza udzieliła informacji w kwestii stypendiów, przekazując informacje ,
że ilość złożonych wniosków wynosiła 17 (w roku szkolnym 2014/2015 złożono 7 wniosków
a w roku szkolnym 2015/2016 złożono 10 wniosków). Zasady jego udzielania określa
Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. Komisja Stypendialna
opiniując zgłoszone kandydatury, oceniała rodzaj osiągnięcia, zajęte miejsce i rangę
zdobytego sukcesu, jak również osobiste zaangażowanie uczniów, liczbę uczestników danej
dyscypliny oraz wielomiesięczną pracę i czas poświęcony na przygotowanie się do zawodów.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej kwota stypendium nie może być niższa niż 300 zł, a nie
wyższa niż 1000 zł. Wartości kwot naszych stypendystów były zróżnicowane i wynosiły
od 300 do 600 zł.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Skarbnik uzasadniła
potrzebę podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXIV/244/2017, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowości Konarzyce, Zaborowo oraz tych samych części nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Książ Wlkp., Chwałkowo Kościelne, Konarzyce
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy radni wyrażają zgodę na nieodczytywanie
projektu uchwały ze względu na jego obszerną treść. W wyniku głosowania, jednogłośnieprzy głosach 15 głosach „za” radni wyrazili aprobatę.
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Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał uzasadnienie do projektu
uchwały.
Radny Krzysztof Hypki zapytał czy w przyszłości nie będzie problemu z wypowiedzeniem
umowy dzierżawy z powodu ewentualnego miejsca planowanej inwestycji.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że na chwilę obecną trudno jest
przewidzieć, choć dzierżawa dotyczy terenu wybetonowanego znajdującego się wzdłuż drogi
powiatowej, natomiast teren gminny nie ogranicza się tylko do terenu wybetonowanego
płytami. Jest przedłużony aż po teren, który został niegdyś wypowiedziany Spółdzielni
Produkcyjnej Agrokompleks.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXIV/245/2017, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXIV/246/2017, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zarządził 10- minutową przerwę od 18:05
do18:15.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ługi
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXXIV/247/2017, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Włościejewki
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXXIV/248/2017, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zaborowo
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXXIV/249/2017, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad 13. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Bohdan Kaczmarek – prosił, aby zająć się sprawą dostępności do Internetu na tych
terenach gminnych, gdzie jest jego brak, albo istnieje niski zasięg (słaba jakość m.in. na
terenach Świączynia, Ługów, Zaborowa).
Radna Antonina Jankowiak złożyła interpelację o pogłębienie rowu w Chrząstowie, przy
drodze wojewódzkiej nr 436.
Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Ad 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Marian Suchecki w formie pisemnej złożył trzy wnioski. Pierwszy z nich dotyczył
założenia progów zwalniających na ulicy dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp.
Następny wniosek dotyczył posadzenia drzew Oxytree wokół amfiteatru ksiąskiego. Trzeci
wniosek dotyczył budowy ulic gen. Józefa Wybickiego i ks. Piotra Wawrzyniaka również
w Książu Wlkp.
Radny Marcin Weiss prosił o przegląd studzienek deszczowych na ulicach Niepodległości,
Powstańców Wlkp., oraz Dąbrowskiego w Książu Wlkp. (woda zalewa piwnice i garaże).
Radna Antonina Jankowiak zgłosiła brak szyby w jednej z wiat przystankowych
w Chrząstowie.
Ponadto radna Pani Antonina Jankowiak zapytała na jakim etapie jest realizacja projektu
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radny Kazimierz Zegar poinformował o dziurach na drodze powiatowej – jadąc
z Konarskiego w kierunku drogi wojewódzkiej (na przeciwko szkoły).
Radny Bohdan Kaczmarek zaapelował do wszystkich zgromadzonych na sali sesyjnej)
o informacje, materiały na temat powstańców wielkopolskich. Stowarzyszenie Nasza Gmina
na okoliczność 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego ma wydać publikacje w formie
książki z autobiografiami powstańców.
Prezes Stowarzyszenia w Chrząstowie, Pan Zbigniew Szozda- poinformował wszystkich,
że trzyletni spół w sprawie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Chrząstowie został
zakończony ugodą. Wartość ugody wynosi ponad 230 tys. zł. Ponadto Pan Prezes podzielił się
swoją uwagą w sprawie przyszłościowej budowy sali sportowej, informując, że niedaleko
naszej gminy w ościennej miejscowości na budowę obiektu sportowego uzyskano
dofinansowanie aż w 90 %, a zatem warto pomyśleć, aby nasza gmina również poczyniła
w tej kwestii kroki.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak ustosunkował się do wniosków i interpelacji informując:
- w sprawie rozprowadzenia sieci szerokopasmowego Internetu cały czas jesteśmy w trakcie
rozmów i temat jest brany pod uwagę, w sprawie pogłębienia rowu złożymy wniosek do
Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast w sprawie wniosków radnego Pana Mariana
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Sucheckiego tj. budowy ulic, wnioski będą wzięte pod uwagę, ale pierwszeństwo mają drogi
na wsiach. W kwestii progów będą poczynione rozmowy z władzami policji. Burmistrz
odpowiedział także na pytanie w sprawie realizacji projektu w ramach Budżetu
Obywatelskiego w Chrząstowie, informując że prawdopodobnie realizacja zadania będzie
wykonywana przez kilku wykonawców.
Ad 16. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXIV
sesję Rady Miejskiej o godz. 19:30.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz - Celka

Sławomir Przybylski

6

