O. 0002.27.2016
PROTOKÓŁ NR XXVII/2016
z XXVII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w godz.
od 16:00 do 18:45 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski otworzył XXVII sesję Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
- Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
- Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
- Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
- Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
- Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
- Radnych Rady Powiatu,
- dyrektorów zakładów, jednostek budżetowych i kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- sołtysów Gminy Książ Wlkp.
oraz wszystkich przybyłych gości
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada Miejska była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Radny Błażej Jędrzejczak poinformował o kilkunasto-minutowym spóźnieniu.
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. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący RM zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić następujące zmiany:
za punktem 8, pod pozycją 9 dodatkowy punkt o nazwie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
Dodatkowy punkt został przegłosowany jednogłośnie przez 14 radnych.
Porządek obrad wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
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4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2022.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.
Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad,
do niniejszego protokołu.

stanowią załączniki nr 3

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2016 r.
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., z dnia 14 listopada 2016 roku został
przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący RM 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.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp., odczytał sprawozdanie z działalności
w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Radny Błażej Jędrzejczak przybył na posiedzenie obrad o godz. 16:20, od tego momentu RM
pracowała w 15 osobowym składzie.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2017-2024 był bardzo szczegółowo omawiany na komisji wspólnej
Rady Miejskiej oraz na poszczególnych komisjach stałych Rady Miejskiej.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr SO0957/11/11/Ln/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024 oraz stanowisko Pana Burmistrza Książa
Wlkp., w sprawie wyrażenia opinii RIO w Poznaniu wraz z autopoprawkami.
Uchwała RIO oraz stanowisko Burmistrza stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i 7.
Radny Bohdan Kaczmarek cyt:” słyszałam o różnicy wykazanej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową między 7 000 000,00 zł, a 8 000 000,00 zł (kwoty w zaokrągleniu) – różnica
wynosi 1 029 000,000 zł – spłata zobowiązań. Pytanie o jakie zobowiązania chodzi?”
Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że różnica miedzy tym co RIO wykazało jest różnicą
spłaty zobowiązań w 2017 (kwot pożyczek i obligacji . W rozbiciu były to kwoty pożyczek
i obligacji na dzień 1 stycznia 2017, a suma ogółem była z dnia 31 grudnia 2017 r..
Radny Bohdan Kaczmarek cyt:” rozumiem, że chodzi o spłatę zobowiązań pożyczkowych.
Dziś mamy uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Książ Wlkp. na lata 20172024. W projekcie uchwały jest punkt z którym się nigdy nie zgadzałem – zaciąganie
kolejnego długu w postaci wypuszczania obligacji w wielkości 6 000 000,00 zł. Chciałabym
wiedzieć z racji tego, że nie znalazłem tego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na co te
6 000 000,00 zł ma być spożytkowane?”
Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że kwota 6 000 000,00 zł jest przeznaczona na realizację
zadań majątkowych (pokrycie deficytu) oraz w celu zrównoważenia budżetu. Dochody,
wydatki oraz przychody i rozchody muszą się równoważyć.
Następnie Przewodniczący RM odczytał autopoprawki i zarządzi głosowanie, każdej
z osobna.
Pierwsza autopoprawka brzmiała:
Wskazana w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu rozbieżność w załączniku
Nr 1 WPF, a projektem budżetu w zakresie wydatków na obsługę długu, w tym odsetki
w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostają bez zmian , bowiem korekty dokonano
w załączniku nr 2- wydatki budżetu na 2017 r. Wysokości odsetek pozostają na poziomie
wskazanym jak w projekcie WPF czyli łącznie wydatki na obsługę długu w wysokości
394 000,00 zł w tym wydatki na odsetki w wysokości 344 000,00 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to zmiana dotycząca uwagi zawartej w opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 13 głosach „ za” 1 głosie „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” przyjęła pierwszą autopoprawkę.
Druga autopoprawka brzmiała:
W załączniku Nr 1 WPF w rubryce 11.5 uległa zmianie wysokość wydatków majątkowych
jednorocznych w roku 2018 i zamiast kwoty 215 950, 31 zł wpisuje się kwotę 326 076 ,00 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że autopoprawka dotyczy błędu rachunkowego w pozycjach
przedstawiających wydatki majątkowe dotyczących roku 2018.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 13 głosach „ za” 1 głosie „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” przyjęła drugą autopoprawkę.
Trzecia autopoprawka brzmiała:
W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF- w rubryce łączne nakłady finansowewydatki majątkowe – w przedsięwzięciu 1.3, 2.1. kwotę 3 912 710,05 zł zastępuje się kwotą
3 121 163, 35 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana nastąpiła ze względu na mylne doliczenie do łącznych
nakładów w tym przedsięwzięciu nakładów realizowanych w 2010 r. dotyczącej budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Książa Wlkp. Pomyłka
wynikła, iż na koniec roku kanalizację sanitarną przekazano do Zakładu Usług Komunalnych,
natomiast kanalizacja deszczowa została przyjęta na środki trwałe Urzędu Miejskiego w
Książu Wlkp. Przyjęcie nastąpiło po przeliczeniach wartości na łącznych nakładów po
zmianach na początek roku 2011 i omyłkowo zapomniano je odliczyć. Łączne nakłady
zmniejszono o kwotę 791 546, 70 zł. Przedsięwzięcie od roku 2011 dotyczy nowego zadania
tj. budowy kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych oraz nowych terenów
budownictwa mieszkalnego.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 13 głosach „ za” 1 głosie „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” przyjęła trzecią autopoprawkę.
Czwarta autopoprawka brzmiała:
W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w przewidywanym zadłużeniu na
koniec 2017 r. winno być:
a) w pkt 1 kwotę 2 100 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 200 000,00 zł.
b) w pkt 2 kwotę 113 593,00 zł zastępuje się kwotą 33 593, 00 zł
c) w pkt 3 kwotę 259 525,00 zł zastępuje się kwotą 210 525,00 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, ze jest to autopoprawka wynikająca z Opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej i dotyczy objaśnień do Wieloletnie Prognozy Finansowej. Omyłka wynikła,
iż błędnie podano kwoty zadłużenia z dnia 1 stycznia 2017 r., a winny być podane kwoty
zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 13 głosach „ za” 1 głosie „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” przyjęła czwartą autopoprawkę.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXVII/178/2016, która stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały budżetowej na rok 2017
był bardzo szczegółowo omawiany na komisji wspólnej Rady Miejskiej oraz na
poszczególnych komisjach stałych Rady Miejskiej.
Przewodniczący RM poprosił, aby Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały budżetowej
na 2017 rok oraz Uchwałę Nr SO-0952/11/11/Ln/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 r.. w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
Następnie Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp.,
przedstawił swoje
stanowisko wobec uwag zawartych w opinii RIO. Uchwała RIO oraz stanowisko
Burmistrza stanowią odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do niniejszego protokołu.
W następnej kolejności, każdy z przewodniczących komisji stałych wyraził opinię
o projekcie budżetu na 2017 r. Wszystkie opinie komisji stałych były pozytywne. Zbiorcze
zestawienie przekazano Burmistrzowi. Następnie Pan Teofil Marciniak wyraził swoje
stanowisko w sprawie opinii Komisji stałych, które stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu. Pani Skarbnik odczytała autopoprawki do projektu uchwały budżetowej.
Opinie komisji stałych stanowią załączniki nr 12, 13, 14 i 15 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący RM odczytał autopoprawki i zarządził głosowanie każdej
z osobna.
Pierwsza autopoprawka brzmiała:
W podstawie prawnej zmieniono zapis „ Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.” na zapis „Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870”- ze względu na ogłoszenie w dniu 18 listopada 2016 r. jednolitego tekstu
ustawy o finansach publicznych,
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie przy 15 głosach „ za” przyjęła
pierwszą autopoprawkę.
Druga autopoprawka brzmiała:
W par. 7 pkt. 1 przychody w kwocie 1 852 096,00 zł zastępuje się kwotą 1 902 096,00 zł,
a w par. 7 pkt. 2 koszty w kwocie 1 840 833,00 zł zastępuje się kwotą 1 890 833,00 zł.
W wyniku tych zmian poprawiono załącznik nr 10 – przychody i koszty samorządowego
zakładu budżetowego na 2017 r. oraz dokonano zmiany kwoty w tabeli kosztów majątkowych
– kwotę 25 000,00 zł zmieniono na kwotę 75 000,00 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „przeciw”
przyjęła drugą autopoprawkę.
Trzecia autopoprawka brzmiała:
W uchwale w par. 11 dotyczącego dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dopisano „zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwał”. Wprowadzono
załącznik nr 11 pod tytułem „:Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017”.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie przy 15 głosach „ za” przyjęła
trzecią autopoprawkę.
Czwarta autopoprawka brzmiała:
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W wyniku zmian w pkt 3 w par. 12 załącznik nr 11 do uchwały staje się załącznikiem nr 12
do uchwały oraz w par. 14 załącznik nr 12 do uchwały staje się załącznikiem nr 13 do
uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie przy 15 głosach „ za” przyjęła
przyjęła czwartą autopoprawkę.
Piąta autopoprawka brzmiała:
W załączniku nr 2 plan wydatków dokonano zmian w postaci:
a) zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł dział 900, rozdział 90015 par 4270 oraz
zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł dział 801, rozdział 80101 par 4270, natomiast
zwiększono dział 921, rozdział 92120 par. 2720 o kwotę 50 000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje na prace remontowo- konserwacyjne na zabytki wpisane
w rejestr zabytków. W wyniku tej zmiany uległ zmianie zał. Nr 8- dotacje z budżetu
gminy- zwiększający ogółem wszystkie dotacje o 50 000,00 zł. kwota ogółem po
zmianie wynosi 3 779 868, 00 zł oraz kwota dotacji celowych dla jednostki spoza
sektora finansów publicznych- kwota po zmianie 460 350,00 zł.
b) zmniejszono dział 757, rozdział 75702 par. 8110 o kwotę 90 000,00 zł- odsetki od
pożyczek, obligacji – oraz par. 8090 o kwotę 10 000,00 zł- prowizje od emisji
obligacji. Niniejszą kwotę w wysokości 100 000,00 zł. przeznacza się na zwiększenie
rezerwy ogólnej. W wyniku tej zmiany par 13 uchwały uległ zmianie w punkcie 1
i kwotę 122 000,00 zł zastępuje się kwotą 222 000,00 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „przeciw”
przyjęła piątą autopoprawkę.
Szósta autopoprawka brzmiała:
W załączniku nr 8 udzielone dotacje z budżetu w dziale 926, rozdział 92695 par. 2830
zmienia się paragraf na 2820.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie przy 15 głosach „ za” przyjęła
szóstą autopoprawkę.
Siódma autopoprawka brzmiała:
W załączniku nr 9 dochody budżetu państwa – w tabeli poz. 1 dział 852, rozdz. 85212, par
0980 zmienia się na dział 855, rozdział 85502, par 0980.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie przy 15 głosach „ za” przyjęła
siódmą autopoprawkę.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw podjęła
uchwałę nr XXVII/179/2016, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2016 rok.
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Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu przez Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik, poinformowała, że w budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki
zostały zwiększone o kwotę 28 825,00 zł i dotyczą:
- dochody zwiększono w dziale 756 o kwotę 28 825,00 zł jako ponadplanowe dochody
z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wydatki zwiększono o kwotę 20 825,00 zł – dołożono środki do zadania pn.” Adaptacja
pomieszczenia OSP Włościejewicach na WC” z konieczności wykonania zewnętrznej
instalacji wodociągowej ( przyłącza) oraz o kwotę 8 000,00 zł w dziale 700 , rozdz. 70005,
§ 4300 na koszty związane z podziałem nieruchomości w Brzóstowni oraz opłaty notarialne
związane z zakupami gruntów i lokalu użytkowego w Mchach.
Po stronie wydatków dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami związanych
z realizacją zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
zakup wyposażenia świetlic wychowawczych ( stoły i krzesła).
W szkole Podstawowej w Konarzycach dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami
na zakup szamba wraz z montażem w kwocie 4 480,00 zł.
W załączniku Nr 10 dokonano zmiany po stronie kosztów samorządowego zakładu
budżetowego zwiększając wydatki majątkowe o 10 000,00 zł
na budowę wiaty
w oczyszczalni ścieków. Na ten cel dokonano zmniejszeń wydatków bieżących na zakupy,
umów zleceń i podatku od nieruchomości.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie, przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXVII/180/2016, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
Przewodniczący RM poprosił, aby Zastępca Burmistrza omówiła cel podjęcia uchwały. Pani
Mirela Grześkowiak poinformowała, że ustawa o zmianie systemu oświaty wprowadziła
szereg zmian w zakresie dotowania niepublicznych szkół i przedszkoli, które przepisy wejdą
w życie z dnie 1 stycznia 2017 r. Projekt uchwały został poddany konsultacjom, z
uprawnienia tego skorzystało Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi
Chrząstowo, Łężek i Okolic, kwestionując zapis dotyczący podpisywania protokołu kontroli
przez dyrektora szkoły oraz treść załącznika nr 1 do projektu uchwały w zakresie podziału
liczby uczniów na dwa okresy: styczeń- sierpień, wrzesień- grudzień. Zdaniem
Stowarzyszenia protokół kontroli powinien podpisywać przedstawiciel organu prowadzącego,
a nie dyrektor placówek, który jest odpowiedzialny za sprawy dydaktyczne. Z kolei w kwestii
podziału liczby uczniów na dwa okresy, stowarzyszenie wyraziło pogląd, iż podział taki
narusza zasadę roczności dotacji. W ocenie organu prowadzącego na uwzględnienie zasługuje
podpisywanie protokołu przez przedstawiciela urzędu wraz z sobą reprezentującą placówkę
oświatową. Natomiast w zakresie podziału uczniów, obecny podział nie narusza roczności
dotacji, gdyż uwzględnia cały rok budżetowy.
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Radna Antonina Jankowiak podzieliła się osobistą uwagę w zakresie treści par. 3 pkt 3
dotyczącego wypłaty z budżetu gminy na każdego ucznia dotacji w wysokości 75 % ( z
ustawy o systemie oświaty wynika, że nie mniej niż 75 %). Zdaniem radnym próg ten
powinien być podwyższony.
Przewodniczący RM poprosił, aby radni wyrazili zgodę na nieodczytywanie projektu
uchwały. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji wspólnej.
Radni jednogłośnie przy 15 głosach „za” wyrazili aprobatę propozycji.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 11 głosach „za” 2 głosach „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXVII/181/2016, która stanowi
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie, przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXVII/182/2016, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Radny Marcin Weiss po uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady opuścił
salę obrad o 17:35
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 11 głosach „za”, i 3 głosach „przeciw”
podjęła uchwałę nr XXVII/183/2016, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2022.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXVII/184/2016, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji.
Ad 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. odpowiedział na zaległe wnioski
i zapytania radnych.
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Ad 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Krzysztof Hypki poprosił o przeanalizowanie możliwości ustawienia znaku „stop”
zamiast „ustąp pierwszeństwa” na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Ogrodowej w Książu
Wlkp. Radny Powiatu Pan Jerzy Rylski zaproponował aby w ww. kwestii rozważyć
możliwość ustawienia dwóch spowalniaczy (od ulicy Strzeleckiej i od strony bloku
nauczycielskiego).
Radna Antonina Jankowiak poinformowała o złym stanie krawężników na przystanku
w Chrząstowie oraz o uszkodzonym odcinku drogi (istniejącej wyrwie) przy zjeździe z drogi
wojewódzkiej w powiatową w kierunku Wieszczyczyna.
Sołtys wsi Radoszkowo Pan Ryszard Siekierkowski zwrócił się z wnioskiem, aby
wyrównać drogi gruntowe w Radoszkowie oraz poinformował o często zalanym odcinki drogi
(przy torach). Sołtys poprosił, aby udrożnić rów.
Sołtys wsi Łężek Pani Zofia Halaburda zwróciła się z wnioskiem o wyrównanie drogi (na
skrzyżowaniu) powiatowej z gminną w Łężku.
Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Szozda- poinformował jak wygląda temat wypłaty przez
gminę dotacji. Prezes poinformował, że sąd w pierwszej instancji uznał rację dla
Stowarzyszenia. Gmina skorzystała z uprawnienia odwołując się do wyższej instancji. Po
pierwszym posiedzeniu stanowisko sądu było przychylne pod względem merytorycznym
do racji Stowarzyszenia. W kwestii wyliczeń matematycznych gmina przedstawiła odmienne
wyliczenie. W związku z powyższym powołano biegłego, który dokonał niemalże
identycznego wyliczenia (różnica kliku złotych). Ponadto Prezes Zbigniew Szozda
poinformował, że Stowarzyszenie otrzymało pismo z tut. Urzędu w którym w którym prosi
się o dokonanie zwrotu nadpłaconej dotacji. Prezes Stowarzyszenia przedstawił w tej kwestii
stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz w Warszawie. Mając
na uwadze ww. stanowiska Pan Zbigniew Szozda poinformował, że żądanie zwrotu
wypłaconej już i wydatkowanej dotacji jest nieuzasadnione.
Ad 17. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XXVII sesję Rady Miejskiej
o godz. 19:15.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz - Celka

Sławomir Przybylski
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