O. 0002.23.2016
PROTOKÓŁ NR XXIII/2016
z XXIII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w godz. od 16:00 do 17:45 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XXIII 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
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecni: Radny Marian Suchecki i radna Elżbieta Stępa.
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.
Przewodniczący Rady Miejskiej, zaproponował, aby do porządku obrad sesji wprowadzić
dodatkowy punkt, tj.
1. Podjęcie apelu w sprawie niedopuszczenia do budowy fermy norek amerykańskich
w gminie Jaraczewo, w miejscowości Niedźwiady.
Rada Miejska jednogłośnie przy „13” głosach „za” opowiedziała się za wprowadzeniem
dodatkowego punktu.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
1.
2.
3.
4.
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Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
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5. 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 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości gruntowej,
położonej w miejscowości Książ Wlkp. przy ul. Zakrzewskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chrząstowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mchy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sroczewo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Włościejewice.
16. Podjęcie apelu w sprawie niedopuszczenia do budowy fermy norek amerykańskich
w gminie Jaraczewo, w miejscowości Niedźwiady.
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 protokołów z poprzednich sesji.
Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca br. został przyjęty jednogłośnie,
w obecności 13 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.
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.
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Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny Bohdan Kaczmarek poprosił o wyjaśnienie skąd wzięła się różnica kwot
w dochodach bieżących? na posiedzeniu komisji wspólnej jak zasugerował radny kwota
zwiększających się dochodów w projekcie uchwały wynosiła 45 652,00 zł , natomiast na
sesji kwota wynosiła 87 759,07 zł.
Burmistrz, poinformował, że różnica dotyczy kwoty 42 107,07 zł na zakup na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Informacja
o zwiększeniu dochodów o ta kwotę oczywiście została przekazana radnym na komisji
wspólnej i odnotowana w protokole.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 11 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”
i 1 glosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXIII/150/2016, która stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości gruntowej, położonej
w miejscowości Książ Wlkp. przy ul. Zakrzewskiej.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXIII/151/2016, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny Marcin Weiss zapytał jaki cel rozwojowy dla gminy w związku z
nieruchomości?

nabyciem

Burmistrz odpowiedział, ze zakup nieruchomości posłuży mieszkańcom Brzóstowni i okolic.
Nieruchomość ma być w przyszłości zagospodarowana placem zabaw i mini siłownią.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXIII/152/2016, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXIII/153/2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie- przy 13 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIII/154/2016, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chrząstowo.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący zarządził 10- minutową przerwę od 17:00 do17:10.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXIII/155/2016, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady, poinformował, że kolejne trzy projekty uchwał są analogiczne
do odczytanego tylko dotyczą innych sołectw. Wobec powyższego przewodniczący zapytał
radnych czy wyrażają zgodę na odstąpienie od czytania wszystkich po kolei. Rada Miejska
w obecności 13 radnych przy 13 głosach „:za” wyraziła zgodę.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mchy.
Rada Miejska w obecności 13 radnych przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XXIII/156/2016, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sroczewo.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie- przy 13 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIII/157/2016, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Włościejewice.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie- przy 13 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIII/158/2016, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Ad 16. Podjęcie apelu w sprawie niedopuszczenia do budowy fermy norek amerykańskich
w gminie Jaraczewo, w miejscowości Niedźwiady.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt apelu wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie- przy 13 głosach „za” podjęła apel
nr XXIII/1/2016, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
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Ad 17. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań.
Ad 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział na zaległe wnioski.
Ad 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są wnioski lub informację
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał o przebieg skargi, która wpłynęła na ręce radnego
na działanie pracownika . Sprawa dotyczy wywozu odpadów komunalnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że pismem o nr. RO.1510.2.2016 przekazał
sprawę Panu Burmistrzowi.
Burmistrz odpowiedział, że skarga jest jeszcze w toku rozpatrywania. Odpowiedź na skargę
zostanie udzielona skarżącemu w najbliższym czasie.
Radny Paweł Walkowiak zasygnalizował, że z dostępnych mu informacji wynika, że
w miejscowości Świączynek formalnie nikt nie zamieszkuje, a w rzeczywistości są tam
osoby zamieszkujące. Nie wiadomo z jakich powodów mieszkańcy meldują się
w Świączyniu.
Ad 20. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXIII sesję
Rady Miejskiej o godz. 17:45.
Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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