O.0002.26.2016
PROTOKÓŁ NR XXVI/2016
z XXVI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku
w godz. od 17:00 do 19:05 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski otworzył XXVI 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 oraz sołtysów Gminy Książ
Wlkp.
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. Przedstawienie porządku obrad.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXV 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
1

9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ
Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy
Książ Wlkp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązującej na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie
Wodociągi Sp. z o.o.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Włościejewice oraz tych samych
nieruchomości położonych w miejscowości Mchy i Książ Wlkp.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku mieszkalnousługowym w miejscowości Mchy 14.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich
przyznawania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.
Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad stanowią załączniki nr 3
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 października br. został przyjęty jednogłośnie,
w obecności 15 radnych- bez uwag.
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.
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Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz, Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym,
które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała, że w powyższej uchwale na skutek zwiększenia okresu spłaty
długu rat kapitałowych zmianie uległ tytuł uchwały (lata). W załączniku nr 2 wykaz
przedsięwzięć dokonano zmian w postaci wydatków bieżących m.in. na dowozy szkolne
dzieci niepełnosprawnych oraz dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp., następnie na
odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenie majątku. W wydatkach majątkowych, zmiany
dotyczą przedsięwzięć budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa wodociągu, a także
dołożenie nowych punktów świetlnych.
W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w postaci
dostosowania wysokości planów dochodów i wydatków do wysokości jak w uchwale
budżetowej. Ponadto zmianie uległ w roku 2016 wynik budżetu z uwagi na rezygnację
z emisji obligacji komunalnych.
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały
źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 - 2016. Informacje
o faktach dotyczących gospodarki finansowej, wiedzę o planowanych zamierzeniach
wynikających z różnych uchwał obowiązujących na terenie gminy.
1.Dochody
W roku 2017 przyjęto dochody ogółem większe o 3,07 %, a dochody bieżące zwiększono
o 4,07% niż planowane na dzień 14 listopada 2016 roku. Zmniejszono natomiast dochody
majątkowe o 56,39%. Zaplanowano mniejszą ilość sprzedaży działek na terenie miasta
Książa Wlkp. oraz spłatę sprzedaży mieszkań na raty.
Po stronie dochodów majątkowych nie zaplanowano żadnych dotacji na zadania majątkowe –
brak pism o ich przyznaniu. Ponadto do lat poprzednich po stronie dochodów są zaplanowane
większe dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Zaplanowano je,
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i są większe na 2017 rok w stosunku do
uchwały z dnia 14 listopada 2016 roku o 6,14%.
Nie zaplanowano dochodów z Unii Europejskiej, gdyż nie zostały złożone wnioski
o dofinansowanie.
Opłaty pozostały na poziomie roku 2016 lub zostały obniżone – obliczeń dokonano według
średniego wykonania dochodów na koniec III kwartału 2016 roku.
Wzrost dochodów wynika ze zwiększonych planów na rok 2017 dotyczące m.in.
- dotacji na zadania zlecone ( wzrost w stosunku do roku 2015 o 42,01%, do wielkości planu
na 30.09. 2016r o 12,39%) – większe wpływy na zadania świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
w stosunku do roku 2016 wzrost o 13,50%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o 14,13%,
- dochody - subwencja oświatowa w stosunku do roku 2016 uległa obniżeniu o 4,43%,
- dochody – część subwencji wyrównawczej w stosunku do roku 2016 wzrosła o 23,70%,
- dochody – część równoważąca w stosunku do roku 2016 uległa zmniejszeniu o 34,82%.
W latach 2018 - 2024 przyjęto wzrost dochodów w każdym roku o 2%.
2. Wydatki
Wydatki ogółem w roku 2017 zwiększono w stosunku do planowanych wydatków na dzień
14 listopada 2016 roku o 11,40 %, natomiast wydatki bieżące są wyższe o 5,77 %. Plan
wydatków majątkowych w stosunku do budżetu z dnia 14 listopada 2016 roku wzrósł o
54,52%. Budżet w roku 2017 najprawdopodobniej wzrośnie po stronie dochodów i wydatków
w trakcie roku budżetowego
po wprowadzeniu na podstawie pism Wojewody
Wielkopolskiego o przyznaniu środków na dotacje zlecone i własne m.in. na zwrot podatku
akcyzowego dla rolników, dotacji na zakup podręczników do szkół, dotacji na
dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wprowadzenie wolnych środków po sporządzeniu bilansu budżetu.
Na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek ( zaciągniętych
) i obligacji oraz emisja obligacji komunalnych, które planuje się zaciągnąć w roku 2017
w wysokości 6 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4 971 000,00 zł oraz
na spłatę zadłużenia w wysokości 1 029 000,00 zł.
Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 7 444 118,00 zł. i składa się na to:
1) Emisja obligacji komunalnych w wysokości 2 100 000,00 zł., na zadania inwestycyjne.
Ostatnia spłata w roku 2019.
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 113 593,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo
Drugie. Ostatnia spłata nastąpi w roku 2018.
3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 259 525,00 zł na inwestycję do oczyszczalni ścieków w Kiełczynku.
4) W roku emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000,00 zł.
3. Przychody
W roku 2017 planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000,00 zł. Dług
planuje się spłacić w latach od roku 2018 w wysokości 400 000,00 zł, w roku 2019
w wysokości 600 000,00 zł, w roku 2020 do roku 2024 w wysokości po 1 000.000,00 zł
rocznie.
W latach 2018-2024 nie planuje się zaciągania zobowiązań.
4. Rozchody
Spłaty zobowiązań zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu
obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia od roku 2017 do
2024.
5. Wynik budżetu na 2017 rok - pozycja 3 " – planowany jest deficyt budżetu w wysokości
4 971 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami w tytułu sprzedaży innych papierów
wartościowych - emisja obligacji komunalnych.
6. Kwota długu - pozycja 6 - kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do
momentu całkowitej spłaty długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w roku
2017. Od roku 2018 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki bieżącej powstałej po
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sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami(dług z poprzedniego roku + dług zaciągany spłata długu). Planowana spłata długu nastąpi w roku 2024.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są pytania ze strony radnych.
Radny Bohdan Kaczmarek cyt: „ rozumiem, że realizacja budowy wodociągu w tym roku
nie wyszła, a umotywowane jest to brakiem możliwości uzyskania dofinansowania
zewnętrznego. Natomiast cały czas zostało 930 tys. zł na budowę wodociągu w tym roku.
Pragnę zauważyć ze jest 1.5 miesiąca do końca roku. Przetarg nie został ogłoszony na
tą kwotę. W jaki sposób Pan Burmistrz ma zamiar wydać te pieniądze na budowę wodociągu
tak jak jest to napisane”.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak - budowa wodociągu dzieli się na trzy etapu. Pierwszy
etap to uzbrojenie terenu, drugi to wymiana rur azbestowych w miejscowości Kołacin
z odtworzeniem chodników i trzeci etap to doprowadzenie wody do strefy ekonomicznej. Jest
to etap przygotowań projektowych. Prace w Kołacinie i Książu jeśli warunki pozwolą
będziemy realizować, jeśli warunki pogodowe nie będą sprzyjające, to mamy szanse
zrealizować je w I półroczu przyszłego roku.
Radny Bohdan Kaczmarek- czy procedura przetargowa zostanie ogłoszona w tym roku?
Kierownik Ref. gospodarczego- umowa na ul. Wiosny Ludów została podpisana, jest to
zadanie do 30 tys. euro, a na prace w Kołacinie przetarg zostanie ogłoszony.
Radny Bohdan Kaczmarek cyt:”- również jest uwzględnione 380 tys. na zakup gruntów,
o jakie konkretnie grunty”.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak - pierwszy temat to grunt po budowę hali sportowo
widowiskowej, jednak na chwilę obecną nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja z Lasami
Państwowymi, prawdopodobnie jeszcze w listopadzie będziemy mieć szacunkowy koszt za
metr2 lasu. Natomiast drugi temat to wykup gruntu pod działalność gospodarczą 3 ha, ( będzie
to zamiana wraz z dopłatą do gruntu).
Radny Bohdan Kaczmarek cyt: „ -zaznaczam, ze jestem całkowicie przeciwny hali
widowiskowo- sportowej. Jestem zwolennikiem aby wybudować pełnowymiarową salę
gimnastyczna przy szkole podstawowej. Dostęp dla wszystkich mieszkańców, także dla
starszych w porze wieczornej odpłatnie. Jeśli hala ma powstać to dlaczego tego nie ma nic w
5 letniej strategii? Przecież to jest poważna inwestycja”.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak poinformował, że w strategii dbanie o infrastrukturę
sportową zostało ujęte, natomiast w projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono 100 tys. zł
na przygotowanie dokumentacji na budowę hali sportowej. Do Wieloletniej Prognozy
Finansowej nie są wpisane kolejne lata jak to będzie wydatkowane, ponieważ nie znamy
jeszcze ostatecznej wartości projektu. Najpierw trzeba mieć dokumenty aby finalizować
inwestycje. Grunt należy zabezpieczyć , takie też były oczekiwania mieszkańców podczas
wyborów samorządowych.
Budynek przy szkole nie odpowiada warunkom przeciwpożarowym. Cały obiekt należałoby
poprawić, aby te standardy uzyskać. Natomiast co do osobnego budynku nie mamy terenu..
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Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 13 głosach „za” , 1 głosie „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXVI/168/2016, która stanowi załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała, że cyt:” w budżecie gminy na rok 2016 dochody zostały
zwiększone o kwotę 199 661,00 zł i dotyczą:
1/ działu 756 – zwiększając dochody o kwotę 160 000,00 zł jako ponadplanowe wpływy
z podatku od czynności cywilnoprawnych,
2/ w dziale 854 - zwiększono dochody o kwotę 39 661,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy
o systemie oświaty. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. W przychodach
budżetu gminy Książ Wlkp. dokonano zmniejszenia o kwotę
2 500 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych. Po zmianach planowane przychody
budżetu wynoszą 2 968 156,00 zł, a deficyt budżetu wynosi 1 976 181,00 zł.
W wyniku zmian w przychodach budżetu i po stronie dochodów dokonano odpowiednich
zmian po stronie wydatków, zmniejszając wydatki o kwotę 2 300 339,00 zł. Zmiany dotyczą:
1/ zmniejszono wydatki na inwestycję pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Książ
Wlkp. o kwotę 2 400 000,00 zł.
2/ zwiększono środki na inwestycję pn. „ Budowa wodociągów na terenie gminy Książ
Wlkp.” o kwotę 130 000,00 zł do wysokości kosztorysu dotyczący odcinka przebudowy
wodociągu w Kołacinie.
3/ wprowadzono nowe inwestycje:
- pn. „ Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp.”
Koszty w wysokości 80 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego w Książu Wlkp. – koszty wysokości
80 000,00 zł.
4/ Zmniejszono środki w dziale 750 o kwotę 70 000,00 zł, przeliczenia dokonano
i dostosowano odpowiednio do potrzeb. Zaplanowano zakup nowej kserokopiarki w wyniku
uszkodzeń dotychczasowego sprzętu w wysokości 8 000,00 zł.
5/ W wyniku rezygnacji z emisji obligacji komunalnych dokonano przeliczenia wydatków
na obsługę długu. Zmniejszono wydatki na odsetki od zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł oraz
kwotę 30 000,00 zł z tytułu kosztów emisji obligacji samorządowych papierów
wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.
6/ w dziale 854 zwiększono wydatki o kwotę 39 661,00 zł na wypłatę stypendiów
dla uczniów.
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do radnych.
Radny Krzysztof Hypki, zapytał o jakie jeszcze grunty chodzi oprócz gruntu pod halę
sportową?
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Pan Burmistrz odpowiedział, że grunty pod hale sportową to niecałe 2 ha- wzdłuż parku,
pomiędzy ulicą Strzelecką, a drogą dojazdową do wodociągu czyli w stronę mogił. Oprócz
tego 3 ha zakupu gruntu z wymianą naszej gminnej działki pod działalność przemysłową,
(okolice tartaku).
Radny Krzysztof Hypki zapytał z jakimi gruntami się zamieniamy?
Pan Burmistrz odpowiedział, że zamieniamy się z gruntem w stronę „Słonecznego Dworu”.
Radny Krzysztof Hypki cyt; „ rozumiem, że mamy za grunt pod wymianę jeszcze
dopłacić?”, a co z naszą strefą ekonomiczną? nie bardzo rozumiem po co nam kolejny grunt
pod działalność przemysłową”
Pan Burmistrz odpowiedział, że strefa ekonomiczna nie jest w naszym posiadaniu lecz
w posiadaniu Skarbu Państwa. Na chwilę obecną nie ma żadnego inwestora. Natomiast gdyby
się pojawili inwestorzy, to te 3 hektary możemy swobodnie wskazać.
Radny Bohdan Kaczmarek z obliczeń wynika, że 2 ha pod halę i 3 ha pod zamianę, to
razem 5 ha. Pieniędzy na to jest zarezerwowane 380 tys.- łatwo podzielić czyli ha
kosztowałby 76 tys.?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak nie można tego przeliczać. To jest określony plan na
cały rok 2016 , a jeszcze jest wykonanie. Są przecież wykupy gruntów pod drogi.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 10 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 3
głosach „ wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXVI/169/2016, która stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wlkp.
z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXVI/170/2016, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę od 17:00 do 17:10.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na
terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXVI/171/2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowości Włościejewice oraz tych samych nieruchomości położonych
w miejscowości Mchy i Książ Wlkp.
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Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXVI/172/2016, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku mieszkalno- usługowym
w miejscowości Mchy 14.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXVI/173/2016, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXVI/174/2016, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 14. 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 obrad, odczytał stosowne uzasadnienie. Projekt uchwały za zgodą Rady
Miejskiej w głosowaniu przy 15 głosach „za” nie został odczytany. Projekt szczegółowo
został omówiono na komisji wspólnej.
Radna Antonina Jankowiak poinformowała o wątpliwościach, które zawsze miała i nadal
ma w stosunku do wartości wypłaconej dotacji tj. wypłacie równej kwoty odpowiadającej 75
%. Nigdy nie będzie mogło być więcej wypłacone. Spór ten jest toczony od kilku lat.
Pan Burmistrz poinformował, że uchwała ta będzie tylko obowiązywać do końca roku.
Od nowego roku będzie obowiązywać kolejna, nowa.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 12 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXVI/175/2016, która stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowne uzasadnienie. Projekt uchwały za zgodą Rady
Miejskiej w głosowaniu przy 15 głosach „za” nie został odczytany. Projekt szczegółowo
został omówiono na komisji wspólnej
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXVI/176/2016, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXVI/177/2016, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 17. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał w jaki sposób technicznie w Książu Wlkp. funkcjonuje
monitoring i kto jest zobowiązany do jego śledzenia i analizowania. Radnego poinformowano
o zniszczeniach jakie są dokonane w parku miejskim. Powyrywane są elementy
z betonowymi fundamentami.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jeśli doszło do zdarzeń, to informatyk je analizuje z nagrań.
Na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo o incydentach o których mówi radny. Jeśli coś takiego
następuje, to proszę zgłosić w urzędzie lub na policji. Będziemy reagować.
Ad 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział na zaległe wnioski, stanowiące załącznik
nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Krzysztof Hypki poinformował, że na ulicy Dąbrowskiego, jest dziura przy kratce
ściekowej.
Prezes Stowarzyszenia w Chrząstowie podziękował za uwzględnienie opinii do uchwały
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Głos zabrał także Pan Wojciech Koterba, który poinformował, że ksiąskie obchody
związane z dniem
11 listopada są przede wszystkim obchodzone pod względem
ceremonialnym. Miejsce na rynku jest miejscem prawidłowym do złożenia kwiatów i zniczy.
Miejsce to zostało naznaczone krwią mieszkańców ziemi dolskiej i ksiąskiej. Pan Koterba
zaakcentował swoją dyspozycje w razie potrzeby.
Ad 20. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXVI sesję
Rady Miejskiej o godz. 19:05.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz- Celka

Sławomir Przybylski
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