O. 0002.30.2017
PROTOKÓŁ NR XXX/2017
z XXX sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 27 marca 2017 roku
w godz. od 17:00 do 19:40 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski otworzył XXX sesję Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
- Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
- Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
- Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak
- Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
- Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
- Radnych Rady Powiatu,
- dyrektorów zakładów, jednostek budżetowych i kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- sołtysów Gminy Książ Wlkp.
oraz wszystkich przybyłych gości
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada Miejska 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 RM zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić następujące
zmiany:
Wprowadzić za punktem 16, pod pozycją 17 dodatkowy punkt o nazwie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
oraz za punktem 17, pod pozycją 18 wprowadzić punkt o nazwie:
Podjęcie oświadczenia wyrażającego poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie
wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień
przedłożonego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata
2016- 2022 oraz nieuzgodnienie projektowanego Planu Inwestycyjnego , z uwagi na ich
sprzeczność z obowiązującym prawem.
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Wszystkie zmiany zostały przez 15 radnych jednogłośnie przegłosowane.
Porządek obrad wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
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 Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Kultury Książ Wlkp. za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. w majątek trwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. w majątek trwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ
Wlkp. w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego
z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami
tych szkół.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
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17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi
Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania
inwestycyjne.
18. Podjęcie oświadczenia wyrażającego poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w
sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie
postanowień przedłożonego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2016-2022 oraz nieuzgodnienie projektowanego Planu
Inwestycyjnego, z uwagi na ich sprzeczność z obowiązującym prawem.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.
Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad,
do niniejszego protokołu.

stanowią załączniki nr 3

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 13 lutego 2017 r.
Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., z dnia 13 lutego 2017 roku został
jednogłośnie przyjęty w obecności 15 radnych.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący RM 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 Książa Wlkp., odczytał sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym,
które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM zapytał czy ktoś z radnych ma pytania do złożonych sprawozdań.
Radna Antonina Jankowiak – poprosiła o informację dotyczącą efektów spotkania
Burmistrza z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Wojciechem
Jankowiakiem.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że spotkanie dotyczyło remontu drogi
wojewódzkiej na odcinku Chrząstowo- Nowe Miasto, oraz chodników usytuowanych wzdłuż
tej drogi w miejscowościach Konarzyce i Chrząstowo. Ponadto temat spotkania dotyczył
także budowy chodnika w Książu Wlkp. od ulicy Nowomiejskiej w kierunku Biedronki.
Burmistrz poinformował, że Wicemarszałek obiecał, że zajmie się powyższymi tematami.
Jeśli chodzi o kapitalny remont nawierzchni drogi wojewódzkiej, to zaplanowany jest
wstępnie na 2018 rok.
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Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały,
natomiast Pani Skarbnik odczytała uzasadnienie podjęcia ww. projektu.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał o który odcinek kanalizacji chodzi i czy obejmuje on
tereny Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że budowa kanalizacji obejmuje tereny inwestycyjne
miejscowości Radoszkowa II i oczywiście obejmuje Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „ wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XXX/199/2017, 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 Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały,
natomiast Pani Skarbnik odczytała uzasadnienie do ww. projektu.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał czego dotyczy kwota 4 000,00 zł z przeznaczeniem na
organizację imprez kulturalnych, dlaczego została przeniesiona.
Pan Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwestia odpowiedniego zapisu (przeniesienia)
w paragrafie uchwały budżetowej, natomiast środki te zostały już wcześniej zabezpieczone
i dotyczą umów o dzieło w zakresie imprez kulturalnych.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXX/200/2017, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Kultury Książ Wlkp. za rok 2016.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXX/201/2017, która stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM zarządził 10- minutową przerwę od 18:45 do 18:55.
Ad 10. 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.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXX/202/2017, 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 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXX/203/2017, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2017
roku.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski 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 XXX/204/2017, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego
z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi
zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Gaju.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski 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 XXX/205/2017, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały,
natomiast Pani Wiceburmistrz uzasadniła potrzebę podjęcie ww. projektu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXX/206/2017, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną
każdemu kryterium, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodami tych szkół.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały,
natomiast Pani Wiceburmistrz uzasadniła potrzebę podjęcia ww. projektu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXX/207/2017, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną
każdemu kryterium, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały,
natomiast Pani Wiceburmistrz uzasadniła potrzebę podjęcia ww. projektu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXX/208/2017, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały,
natomiast Pani Wiceburmistrz uzasadniła potrzebę podjęcia ww. projektu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXX/209/2017, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad 18. Podjęcie oświadczenia wyrażającego poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie
w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie
postanowień przedłożonego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2016-2022 oraz nieuzgodnienie projektowanego Planu Inwestycyjnego, z uwagi na ich
sprzeczność z obowiązującym prawem
Przewodniczący RM poprosił, aby Pan Krzysztof Korasiak pracownik tut. Urzędu uzasadnił
potrzebę podjęcia powyższego oświadczenia.
Pan Krzysztof Korasiak przedstawił prezentacje multimedialną, z której wynikało, że
istnieje możliwość utraty wartości udziałów posiadanych przez 17 gmin udziałowców ZGO
Sp. z o. o. w Jarocinie prowadzącej RIPOK w Witaszyczkach. Udziały stanowią mienie
komunalne, o którego wartość zabiegać muszą wszystkie samorządy.
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RIPOK oddano do użytku pod koniec 2015 roku inwestując ok. 148 mln złotych środków
publicznych. Zgodnie z zobowiązaniem wobec NFOŚiGW, ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie jest
zobowiązana potwierdzić efekt ekologiczny w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji
projektu.
Podział strumienia odpadów w Regionie VI na dwie instalacje może skutkować
nieosiągnięciem wymaganych efektów ekologicznych związanych z otrzymaną dotacją z Unii
Europejskiej. Co w efekcie może skutkować koniecznością zwrotu uzyskanej dotacji wraz
z odsetkami pochodzącej ze środków UE, a przekazanej w poprzednich latach za
pośrednictwem NFOŚiGW w Warszawie.
Wszyscy radni, przy 15 głosach „za” opowiedzieli się za podjęciem oświadczenia nr
XXX/1/2017, które stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad 19. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący RM poprosił o składanie interpelacji.
Radny Bogdan Kaczmarek w imieniu mieszkańców ulic: 22 Lipca i 1 Maja w Książu Wlkp.
odczytał wniosek, który dotyczył jak poinformował radny sprawy sprzed dwóch lat. Wniosek
dotyczył przebudowy ulicy 22 Lipca w Książu Wlkp. – obejmującej drogę, plac i chodniki
będące częścią tej ulicy. Został umotywowany następująco cyt: „ nierówności nawierzchni
drogi powodują utrudnienia w poruszaniu się samochodami co niejednokrotnie kończyło się
ich uszkodzeniem, zły stan chodników powoduje problem w

poruszaniu się pieszo,

a wysokość krawężników w niektórych miejscach utrudnia ruch pojazdów i może prowadzić
do uszkodzeń samochodów.

Nierówności nawierzchni drogi, zły stan chodników oraz

niezagospodarowana powierzchnia placu skutkuje brakiem wyznaczonego miejsca do zabawy
dla dzieci przez co dzieci niejednokrotnie bawią się w warunkach niebezpiecznych dla nich.
Przed rokiem 2000 plac był przyjazny dla dzieci (ławki, zieleń) teraz znajdują się pozostałości
po kontenerach na odpady , a brak jest ławek , zieleni i zadbanej nawierzchni. Do pisma
załączam wniosek z podpisami mieszkańców licząc na pozytywne ustosunkowanie się
do wniosku”.
Radny Bohdan Kaczmarek odczytał także kolejne pismo w imieniu mieszkańców ulicy
1 Maja i 22 Lipca , cyt;” proszę o remont nawierzchni chodników i pasa jezdnego ww. arterii,
w tej sprawie składałem wniosek na posiedzeniu komisji wspólnej rady miejskiej w dniu 25
czerwca 2015 r. i otrzymałem odpowiedź, że problem jest znany i wniosek został ujęty
w planie potrzeb inwestycyjnych. Minęły prawie dwa lata i nic się nie zmieniło, wręcz
przeciwnie nawierzchnia jezdni i chodników uległa dalszemu pogorszeniu. Pragnę zaznaczyć,
że przy tych ulicach mieszkają także starsi ludzie poruszający się na wózkach inwalidzkich,
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którym przemieszczanie się sprawia kłopot i groźne upadki. Do pisma załączam wniosek
z podpisami mieszkańców licząc na pozytywne ustosunkowanie się do wniosku.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski zgłosił problem złej jakości wody do picia
– (z wody wydziela się zapach torfu) w miejscowościach Włościejewice i Ługi, które są
zaopatrywane przez gminę Dolsk. Woda nie nadaje się do picia.
Ad 20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. odpowiedział na zaległe wnioski
i zapytania radnych.
Ponadto Burmistrz ustosunkował się do interpelacji radnego Bohdana Kaczmarka
informując, że w naszej gminie są miejscowości, które od bardzo dawna czekają na
utwardzenie dróg. Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć jakimi środkami finansowymi
będziemy dysponować w przyszłym roku. Burmistrz powiedział, że weźmie pod uwagę
wniosek radnego, ale nie jest w stanie zagwarantować czy zostanie zrealizowany w 2018 r.
Ad 21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady prosił o interwencje w sprawie istniejącej dziury na drodze
wojewódzkiej nr 436 przy wjeździe do Książa Wlkp., druga sprawa o jaką prosił
Przewodniczący, to przypomnienie włodarzowi Jaraczewa kwestię wyrównania drogi, która
prowadzi z Ługów do Niedźwiad
Radny Krzysztof Hypki prosił, aby uwzględnić kwestie parkingów przy ulicy
Nowomiejskiej w Książu Wlkp.,– w momencie gdy będą poczynione prace w tym rejonie.
Radny Marcin Weiss zasugerował, aby oprócz parkingów na ulicy Nowomiejskiej
wybudować ciąg chodnika wraz z drogą rowerową. Zdaniem radnego dobrym rozwiązaniem
byłby chodnik rowerowo- pieszy.
Radny Bohdan Kaczmarek w imieniu stowarzyszenia Nasza Gmina poinformował, że od
1,5 roku trwają prace przez zespół składający się z czterech osób nad wydaniem albumu
poświęconego stuleciu wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Stowarzyszenie posiada około
115 portretów Powstańców Wielkopolskich. Ponadto radny przekazał swoje zdanie na temat
wydania przez Izbę Regionalną książki nt. Powstańców Wielkopolskich. W odczuciu radnego
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możliwości zorganizowania rocznicy wybuchu ze strony jednostki kultury są znikome. Radny
zaproponował współpracę z Centrum Kultury.
Radny powiatu Pan Marek Mostowski poinformował, że droga w relacji Mchy –
Włościejewice zostanie naprawiona. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu radny zainterweniował
w powyższej sprawie.
Ad 22. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XXX sesję Rady Miejskiej
o godz. 19:40.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz - Celka

Sławomir Przybylski
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