O. 0002.17.2016
PROTOKÓŁ NR XVII/2016
z XVII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 22 lutego 2016 roku w godz.
od 17:00 do 18:40 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XVII 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.,
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. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski zaproponował do porządku obrad
wprowadzić następujące zmiany:
„usunąć” z porządku obrad pkt. 7 o nazwie
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. propozycje.
A zatem porządek obrad wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej 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 w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika
w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr
4082P”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp.
9. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów
do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Książ Wlkp.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej. (dot. działki nr 248/1)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej.( dot. działki nr 20/1)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez
Agencję Nieruchomości Rolnych. (dot. działek o nr 259/2, 259/3, 259/4)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez
Agencję Nieruchomości Rolnych. (dot. działki nr 140/6)
16. Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2015 r.
17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Książ Wlkp.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.
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Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad stanowią załączniki nr 3
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku został przyjęty
jednogłośnie, 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, Pan Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika
w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P”.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie -przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVII/100/2016, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie -przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVII/101/2016, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9.
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt obwieszczenia wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie-przy 15 głosach „za” przyjęła
obwieszczenie , które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów
do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Książ Wlkp.
3

Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVII/102/2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XVII/103/2016, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej. (dot. działki nr 248/1)
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVII/104/2016, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę, od 17:50 do 18:00.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej.( dot. działki nr 20/1)
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie -przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVII/105/2016, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję
Nieruchomości Rolnych. (dot. działek o nr 259/2, 259/3, 254/4)
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie -przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVII/106/2016, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję
Nieruchomości Rolnych. (dot. działki nr 140/6)
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVII/107/2016, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2015 r.
Przewodniczący obrad poprosił, aby każdy z przewodniczących komisji stałych odczytał
stosowne sprawozdanie.
Sprawozdania z komisji rewizyjnej, społeczno- gospodarczej, następnie komisji budżetu,
prawa i samorządu oraz rolnictwa i ochrony środowiska stanowią załączniki nr 15
do niniejszego protokołu.
Ad 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp.
Sprawozdanie zostało omówione przez Zastępcę Burmistrza, która poinformowała,
że nauczyciele w analizowanym 2015 roku, osiągnęli wymagane średnie wynagrodzenie,
które każdorazowo określone jest przez wskaźniki zawarte w karcie nauczyciela, stąd też nie
było potrzeby wypłacania wyrównania nauczycielom. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16
do niniejszego protokołu.
Ad 18. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Bohdan Kaczmarek, zapytał czy w inwestycjach gminnych przewidziana jest
naprawa chodnika w Książu Wlkp. na ulicy Nowomiejskiej między blokami, w stronę
Biedronki. Chodnik w chwili obecnej stanowi niebezpieczeństwo dla poruszających się.
Radny Krzysztof Hypki wrócił do tematu sprzed kilku tygodni w sprawie zatok przy ulicy
Nowomiejskiej. Wniosek został przekazany do Wielkopolskiego Zarządu Dróg w Poznaniu,
ale pytanie dotyczyło, czy mamy odpowiedź z Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Ad 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak ustosunkował się do ww. zapytań radych, informując,
że zarządcą ulicy Nowomiejskiej jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Pod koniec roku 2015
wpłynęła informacja, że nasza prośba w sprawie zatok zostanie uwzględniona
w projektowaniu zadań inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego na najbliższe lata.
W roku bieżącym ma być przygotowany projekt inwestycji.
Ad 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Paweł Walkowiak poprosił o lokalną wizję stanu dróg gminnych i powiatowych oraz
o przygotowanie analizy kosztów dotyczących wynajęcia profesjonalnej maszyny
do niszczenia odrostów przy drogach.
Prezes Stowarzyszenia w Chrząstowie Pan Zbigniew Szozda w kwestii informacyjnej
poinformował o wyroku sądu w sprawie rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
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i szkół –stanowisko sądu jest jednoznaczne- dokument niższej rangi nie może zmieniać
dokumentu wyższej rangi czyli uchwała nie może zmieniać ustawy. Pomimo, że uchwała
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. była kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową ,
to była ona niezgodna z prawem. Pan Zbigniew Szozda zapytał też, o uchwałę która została
zaskarżona przez Sąd Administracyjny w czerwcu 2015 r., dlaczego ona jeszcze obowiązuje.
Ponadto Prezes Stowarzyszenia podziękował za inicjatywę w sprawie zorganizowanego
spotkanie z organizacjami pozarządowymi, prosząc, aby na przyszłość -jeśli to możliwe
odbywały się one w godzinach późniejszych.
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki- potwierdził, że wyroki sądu są, ale nie są jeszcze
prawomocne, na chwilę obecną jak poinformował radca zastanawiamy się nad ewentualnym
wniesieniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast jeśli
chodzi o uchwałę z czerwca, w jakim zakresie była stwierdzona jej nieważność, to zostanie
to sprawdzone.
Sołtys Ługów Pani Maria Zielińska-Sierpowska- poinformowała, że mieszkańcy sołectwa
Ługi, którzy mieszkają bądź mają swoje posiadłości przy drodze Ługi- Niedźwiady, której
zarządcą jest burmistrz Jarczewa, proszą o interwencję w sprawie przywrócenia
prawidłowego stanu drogi, a w późniejszym czasie i montażu dodatkowych punktów
świetlnych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak- poinformował, że faktycznie przywrócenie prawidłowego
stanu drogi jest w gestii gminy Jaraczewa, ale oczywiście informacja zostanie przekazana.
Radny Bohdan Kaczmarek- zapytał kiedy będzie wiadomo o budowie drogi, której odcinek
należy do gminy Nowe Miasto (odcinek ul. Radoszkowskiej w kierunku torów).
Burmistrz Pan Teofil Marciniak -poinformował, że wielokrotnie rozmawiał z wójtem
Nowego Miasta który obiecał, że w tym roku odcinek ma być skończony.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski - poprosił o interwencję w sprawie
studzienek telekomunikacyjnych w Książu Wlkp. (stanowią zagrożenie), studzienki: przy
markecie „Ada”, przy starej strażnicy oraz na ul. Dąbrowskiego.
Kolejny wniosek, jaki złożył Przewodniczący Rady dotyczył interwencji do Zarządu Dróg
Powiatowych o zebranie piasku, który został naniesiony przez wodę przy drodze powiatowej
w miejscowości Włościejewki, (przy krzyżówce). Piasek spowodował zwężenie drogi.
Ad 21. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XVII sesję Rady Miejskiej
o godz. 18:40.
Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
6

