O. 0002.33.2017
PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017
z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 26 czerwca 2017 roku
w godz. od 17:00 do 19:10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XXXIII 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 na godz. 17:00 uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była
władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny, a zarazem usprawiedliwiony: Radny Marcin Weiss.
Radny Krzysztof Hypki, poinformował o kilkuminutowym spóźnieniu.
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 Pan Sławomir Przybylski zaproponował, aby do
porządku obrad wprowadzić następujące zmiany:
Wprowadzić za punktem 7, punkt 8 o nazwie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
Radni, w obecności 13 radnych, jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego
punktu.
Ad 3. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
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4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
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 uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących
dochody budżetu Gminy Książ Wlkp. instrumentem płatniczym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz
w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych
w Książu Wlkp. w majątek trwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp.
w miejscowości Książ Wlkp.
13. 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Książ Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Książ Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Gimnazjum im. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Zespołu Szkół im. Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Przedszkola w Książu Wlkp.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa
Wlkp.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
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25. Wolne głosy, wnioski i informacje.
26. Zamknięcie obrad.
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radni uwag nie mieli, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku
obrad.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2017 r. został przyjęty jednogłośnie,
w obecności 13 radnych.
Radny Krzysztof Hypki przybył na sesję o godz. 17:10, od tej pory Rada Miejska w Książu
Wlkp. pracowała w 14 osobowym składzie.
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.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odczytała 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 2017-2024.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXIII/228/2017, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Skarbnik uzasadniła
potrzebę podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXIII/229/2017, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody
budżetu Gminy Książ Wlkp. instrumentem płatniczym.
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Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXIII/230/2017, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w centrum miasta Książa Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym
Radoszkowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy radni wyrażają zgodę na nieodczytywanie
projektu uchwały ze względu na jego obszerną treść. Jednocześnie poinformował wszystkich
obecnych, że projekt był szczegółowo omawiany przez urbanistów na posiedzeniu komisji
wspólnej. W wyniku głosowania, jednogłośnie- przy głosach 14 głosach „za” radni wyrazili
aprobatę.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poinformował wszystkich
obecnych gości o przedmiocie i zakresie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXIII/231/2017, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych
w Książu Wlkp. w majątek trwały.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, jednogłośnie- przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXXIII/232/2017, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp.
w miejscowości Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny Bohdan Kaczmarek wyraził swoje stanowisko w stosunku do ww. projektu.
Mianowicie - po pierwsze, w opinii radnego (z całym szacunkiem dla osób, które brały udział
w badaniach ankietowych w celu wysunięcia propozycji nowych nazw ulic), podejmowanie
uchwał należy do kompetencji rady gminy. Po drugie, nazwy ulic powinny mieć związek
z edukacją i tradycją. Zaproponowana przez mieszkańców nazwa ulicy Zaciszna, zdaniem
radnego nic nie wnosi do jakości funkcjonowania i życia przyszłych pokoleń.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głos „przeciw” podjęła
uchwałę nr XXXIII/233/2017, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zarządził 10- minutową przerwę od 18:05 do18:15.
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Ad 13. 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, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się „ podjęła uchwałę nr XXXIII/234/2017, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Książ Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ
Wielkopolski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, jednogłośnie przy 14 głosach „za”” podjęła
uchwałę nr XXXIII/235/2017, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 15. 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,
a Zastępca Burmistrza uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały, informując o uwzględnionych
w częściowym zakresie uwagach ze strony ksiąskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego po minionej procedurze konsultacji.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, jednogłośnie przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXXIII/236/2017, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum
im. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski, odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 jednym głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XXXIII/237/2017, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
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Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski, odczytał stosowny projekt uchwały, nie
czytając natomiast (za zgodą rady w głosowaniu przy 14 głosach „za”) uzasadnienia, które
jest adekwatne do powyższego punktu obrad.
Radny Bohdan Kaczmarek wyraził stanowisko w zakresie ilości udzielonych świadczeń
w szkole Podstawowej w Książu Wlkp. począwszy od roku 2014 do 2016. Zastanawiająca
jest dla radnego liczba wypłaconych świadczeń w roku 2016 (tylko 1), natomiast w roku 2014
było wypłaconych 20 świadczeń, a w roku 2015 - 21 świadczeń. Konkludując wypowiedź
radnego -czyżby tylko jedna osoba zasłużyła w 2016 r. na wypłatę świadczenia.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 9 głosach „za”, 4 głosach „wstrzymujących
się” i 1 głosie „ przeciw” podjęła uchwałę nr XXXIII/238/2017, która stanowi załącznik
nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski, odczytał stosowny projekt uchwały, nie
czytając natomiast (za zgodą rady w głosowaniu przy 14 głosach „za”) uzasadnienia, które
jest adekwatne do punktu 16.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 12 głosach „za”, 1 glosie „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIII/239/2017, która stanowi
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski, odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 11 głosach „za” 1 głosie „przeciw”, 2
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIII/240/2017, która stanowi
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Zespołu Szkół im. Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski, odczytał stosowny projekt uchwały nie
czytając natomiast (za zgodą rady w głosowaniu, przy 13 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się) uzasadnienia, które jest adekwatne do pkt 16.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 11 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIII/241/2017, która stanowi załącznik nr
19 do niniejszego protokołu.
Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola
w Książu Wlkp.
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Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski, odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 10 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”
podjęła uchwałę nr XXXIII/242/2017, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.
Przewodniczący obrad
wraz z uzasadnieniem.

Pan

Sławomir

Przybylski,

odczytał

stosowny projekt

uchwały

Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła
uchwałę nr XXXIII/243/2017, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad 23. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Paweł Walkowiak - wystąpił z ustną interpelacją prosząc, aby zobligować władze
samorządowe (gminne i powiatowe), by w razie zaistniałej konieczności, nie wyrażały zgody
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenach wyrobisk żwirowych oraz innych.
Ad 24. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Zastępca Burmistrza odczytała odpowiedzi, które wcześniej zgłoszono na posiedzeniach komisji Rady
Miejskiej.
Ad 25. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak- wnioskowała:
- o wyrównanie fragmentu drogi w Chrząstowie w okolicy skrzyżowania dróg: wojewódzkiej
z powiatową w kierunku Wieszczyczyna,
- o naprawę podłoża przy przystanku autobusowym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 436
(są uszkodzone krawężniki i luźne płytki).
Prezes Stowarzyszenia w Chrząstowie, Pan Zbigniew Szozda- zapytał o koszt schodów
wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego oraz o to, czy Gmina Książ Wlkp. zabezpieczyła się
przed ewentualnymi uszkodzeniami, następnie Pan Zbigniew Szozda zapytał jakie przesłanki
zaistniały do budowy ronda w Sroczewie.
Kierownik Referatu Gospodarczego UM odpowiedział, że okres gwarancji na schody wejściowe
wynosi 36 miesięcy, natomiast w kwestii ronda inwestorem był Powiatowy Zarząd Dróg z gminnym
udziałem w 50 % poniesionych kosztów. Rondo umożliwi bezkolizyjne zawracanie autobusu.
Ad 26. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXIII sesję Rady
Miejskiej o godz. 19:10.
Protokołowała
/-/Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Przybylski
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