O. 0002.35.2017
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017
z XXXV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 25 września 2017 roku
w godz. od 17:00 do 19:30 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XXXV 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,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów 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.
(Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym – Rada może wprowadzić zmiany
w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady).
Przewodniczący zaproponował do porządku obrad sesji wprowadzić za punktem 7, pod
pozycją 8 dodatkowy punkt o nazwie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na realizację przedsięwzięcia „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Książ Wlkp.-do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz
z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe)
Radni poprzez głosowanie, przy 15 głosach „za” wyrazili zgodę
Ad 3. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad
Stwierdzenie quorum
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV 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 Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na realizację przedsięwzięcia „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej części Radoszkowa Drugiego
i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe)
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w północno- zachodniej części miasta Książa
Wlkp.
11. 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
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
16. Wolne głosy, wnioski i informacje
17. Zamknięcie obrad
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radni nie mieli uwag, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku
obrad.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2017 r. został przyjęty
jednogłośnie, w obecności 15 radnych.
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.
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Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odczytała sprawozdanie z działalności
w okresie międzysesyjnym, które stanowi załączniki nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Skarbnik uzasadniła
potrzebę podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXV/250/2017, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na realizację przedsięwzięcia „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Książ Wlkp.- do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz
z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe)
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem..
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXV/251/2017, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały,
a Pani Skarbnik uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XXXV/252/2017, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zarządził 10- minutową przerwę od 18:05
do18:15.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w północno- zachodniej części miasta Książa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy radni wyrażają zgodę na nieodczytywanie
projektu uchwały ze względu na jego obszerną treść. W wyniku głosowania, jednogłośnieprzy głosach 15 głosach „za” radni wyrazili aprobatę.
Przewodniczący RM odczytał uzasadnienie wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXXV/253/2017, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad 11. 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
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 14 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXV/254/2017, która stanowi załącznik nr
10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXV/255/2017, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXV/256/2017, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji
Ad 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Zastępca Burmistrza odczytała odpowiedzi na zaległe wnioski i zapytania radych
Ad 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Marian Suchecki zapytał kiedy zostaną rozpoczęte pracę budowlane wokół budynku
strażnicy i CK w Książu Wlkp.
Radna Antonina Jankowiak złożyła wniosek w formie pisemnej dotyczący budowy nowego
chodnika oraz przebudowy istniejącego chodnika w Chrząstowie. Radna odczytała wniosek
i przekazała dwa egzemplarze, jeden Zastępcy Burmistrza, drugi Przewodniczącemu RM.
Ponadto radna złożyła (w jednym egzemplarzu na ręce Zastępcy Burmistrza) wniosek
dotyczący utworzenia nowego przystanku autobusowego w Chrząstowie. Radna Antonina
Jankowiak zaznaczyła, że oczekuje pisemnej i konkretnej odpowiedzi w obu przypadkach.
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Kolejny wniosek radnej dotyczył ustawienia znaku ograniczającego prędkość przy szkole
w Chrząstowie uzasadniając tym, że drogą były transportowane ciężkim sprzętem buraki
cukrowe. Ponadto radna zwróciła się o wycięcie krzaków i zarośli przy drodze powiatowej
do Wieszczyczyna oraz w kierunku do Sroczewa.
Radny Kazimierz Zegar prosił o postawienie znaku wskazującego nazwę miejscowości na
krzyżówce we Włościejewkach w kierunku Międzyborza. Drugi wniosek dotyczył usunięcia
nadmiernej ilości piaski na drodze przy zjeździe „w dół” obok kościoła we Włościejewkach.
Dyrektor ZUK poinformował o konieczności zarezerwowania środków w budżecie gminy
na 2018 r. na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków.
Sołtys Radoszkowa zgłosił awarię lamp.
Zastępca Burmistrza przekazała informację w sprawie azbestu, informując aby
zainteresowani mieszkańcy składali wnioski w sprawie utylizacji.
Ponadto głos zabrała osoba reprezentująca Stowarzyszenia Kulturalne „ Z muzyką do
ludzi” prosząc o pomoc w zorganizowaniu przedstawienia operowego, które zaplanowano
w listopadzie w Jarosławkach.
Ad 17. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXIV
sesję Rady Miejskiej o godz. 19:30.
Protokołowała
/-/ Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Przybylski
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