O.0002.45.2018
PROTOKÓŁ NR XLV/2018
z XLV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 25 maja 2018 roku w godz.
od 15:00 do 17:20 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XLV sesję Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Radcę prawnego,
Dyrektorów zakładów, jednostek budżetowych i kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
Sołtysów Gminy Książ Wlkp.,
oraz przedstawicieli prasy lokalnej.
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 2 do niniejszego protokołu.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym Rada może wprowadzić zmiany w
porządku obrad.
Zatem Przewodniczący Rady zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad punkt o nazwie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
Gminy Książ Wlkp.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” zaakceptowała propozycję
Przewodniczącego.
Ad 3. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
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6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018-2024.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Książu Wlkp. w rejonie ul. Gogolewskiej i ul. Ogrodowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp.
na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru
zabytków.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania
ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w
Jarosławkach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
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.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zapytał czy radni mają pytania bądź uwagi
do porządku obrad. Radni uwag nie mieli. Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad 4. Przyjęcie protokołów z XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Przewodniczący obrad poinformował, że powyższe protokoły były dostępne w Biurze Rady
i zostały wyłożone na stole sali sesyjnej w dniu sesji. Każdy z protokołów z osobna został
jednogłośnie przyjęty, bez uwag w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za”.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący obrad odczytał Informację, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz odczytał Sprawozdanie, 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 2018-2024.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Skarbnik uzasadnienie
do projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLV/315/2018, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2018 rok.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Skarbnik odczytała
uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLV/316/2018, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Książu Wlkp. w rejonie ul. Gogolewskiej i ul. Ogrodowej.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Radny Bohdan Kaczmarek zabrał głos w celu uzasadnienia swojego wyniku głosowania
„przeciw. ”
Radny Bohdan Kaczmarek, cyt.: „Pamiętam jak była reforma oświaty zabiegaliśmy o teren za
mogiłami celem wybudowania gimnazjum szkolnego. W tej sytuacji - po reformie, gimnazjum
teraz nie ma. To nie wina naszego samorządu lokalnego, że są odgórne zarządzenia takie, a
nie inne, ale wyobraźmy sobie gdybyśmy przełamali niezgodę Pana …., który upierał się, że
nie sprzeda nie bo nie i bylibyśmy teraz z dwoma budynkami. Czy naprawdę nie mam ani
cienia racji w tym żeby w ten budynek szkolny inwestować maksymalnie żeby był jeden, bo
łatwiej jeden utrzymać, łatwiej jeden prowadzić itd. stąd moje stanowisko. Dziękuję”.
Burmistrz prosząc o głos Przewodniczącego Rady uzasadnił projekt uchwały informując, że
nowa hala widowiskowo – sportowa też ma się znajdować przy budynku oświatowym (przy
przedszkolu). Dzieci uczęszczające do przedszkola będą również korzystały. Obiekt będzie
mógł być wykorzystywany zarówno do celów oświatowych jak i kulturalnych. Ma służyć
dzieciom i dorosłym. Lokalizacja przy ulicy Ogrodowej, to także uszanowanie woli
społeczeństwa. Ponad 80 % mieszkańców wskazało podczas społecznych konsultacjach ulicę
Ogrodową.
Radny Bohdan Kaczmarek, cyt. (…) „ z wieloma rzeczami można się zgodzić, ale
argument, że przedszkolne dzieci będą korzystały nie ma racji bytu. Zajęcia ruchowe w
przedszkolu odbywają się na zasadzie gier i zabaw ruchowych. I wcale ta hala dla
przedszkola w sensie metodyki ruchu nie jest potrzebna. Nie przekonuje mnie to (…)”
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła
uchwałę nr XLV/317/2018, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zaproponował 10 minutową przerwę od 16:00 do 16:10.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp.
na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru zabytków.
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Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XLV/318/2018, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania
ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLV/319/2018, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Radny Bohdan Kaczmarek zgłosił wolę uczestniczenia swojej osoby w pracach komisji
Statutowej. Radni zaakceptowali propozycję.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLV/320/2018, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak

Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz odczytał odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych
Ad 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Paweł Walkowiak poprosił o kompleksowe wykaszanie (wykarczowanie) poboczy
na terenie gminy Książ Wlkp.
Sołtys Radoszkowa Drugiego zgłosił problem w zakresie szybkiego poruszania się pojazdów
samochodowych na drodze w ww. sołectwie. Zasugerował ustawienie znaku ograniczającego
prędkość do 40 km/ h.
Pan sołtys prosił także o zamontowanie barierki przed „naturalnie” wydeptaną ścieżką od
strony Książa Wlkp. w kierunku Radoszkowa Drugiego. Zamontowana barierka
zabezpieczyłaby możliwość przejazdu quadów i motorów.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o interwencję tut. samorządu w zakresie
prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej, tj. żwirowni we Włościejewicach.
Mieszkańcy skarżą się na hałas i kurz.
Następnie Przewodniczący Rady ponowił wniosek w sprawie złej jakości wody we
Włościejewicach i Ługach. Wody nie da się używać do celów spożywczych i higienicznych
(czuć zapach torfu) oraz do innych prac w gospodarstwie domowym.
Ad 17. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XLV sesję
Rady Miejskiej o godz. 17:20.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Danuta Biniasz - Celka

/-/ Sławomir Przybylski
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