O. 0002.28.2016
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2016
z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
w godz. od 13:00 do 14:35 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski otworzył XXVIII 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,
- 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 14 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada Miejska była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecna - usprawiedliwiona: Radna Anna Szymanowska
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:
Zdjąć z obrad punkt 7 o nazwie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
w miejsce punktu 7, wprowadzić punkt o nazwie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. przedszkolu
publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Wszystkie zmiany zostały przez radnych jednogłośnie, w obecności 14 radnych
przegłosowane.
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Porządek obrad wygląda następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII 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 wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania węglowego na
nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Książ Wlkp., trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. na rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa
Wlkp.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14. Wolne głosy, wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad
Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad,
do niniejszego protokołu.

stanowią załączniki nr 3

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.
Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., z dnia 15 grudnia 2016 roku został
jednogłośnie przyjęty w obecności 14 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.
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Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp., odczytał sprawozdanie z działalności
w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. przedszkolu
publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXVIII/185/2016, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XXVIII/186/2016, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ
Wlkp. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne
źródła ogrzewania na terenie Gminy Książ Wlkp., trybu postępowania przy udzielaniu dotacji
celowej i sposobu jej rozliczania.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie, przy 14 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXVIII/187/2016, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. na rok 2017.
Przewodniczący RM poprosił, aby każdy z przewodniczących komisji odczytał swój plan,
stanowiący załącznik do projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXVIII/188/2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa
Wlkp.
Przewodniczący RM poinformował wszystkich przybyłych, że ze względu na ochronę
danych osobowych uzasadnienie projektu uchwały nie będzie odczytywane. Projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji wspólnej.
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Przewodniczący RM zarządził 5- minutową przerwę od 13:45 do 13:40.
W imieniu skarżącej za zgodą przewodniczącego RM głos zabrał obecny na sali obrad
pełnomocnik, który wypowiedział się w ww. sprawie.
Pełnomocnik poinformował wszystkich, że w dniu 26 września br. skarżąca wystosowała
pismo do Pana Burmistrza z konkretnymi pytaniami , tj. dlaczego będąc właścicielem działki
nie może sprzedać jej części. Zdaniem mówcy nigdy też nie była informowana, że nie może
tej działki sprzedać, a przecież jest to jej własność. Zgodnie z zapisem Konstytucji RP istnieje
swoboda działań w stosunku do własności. Zdaniem pełnomocnika na pytania skierowane
do tut. Urzędu skarżąca nie dostała odpowiedzi. Następnie jak poinformował pełnomocnik
w listopadzie skarżąca napisała kolejne pismo z prośba o podział działki, tj. o wydzielenie
z istniejącej działki 700 m² z przeznaczeniem do sprzedaży pod zabudowę. Skarżąca jak
poinformował pełnomocnik otrzymała zwrotną informację tj. wskazanie celu sprzedaży,
a zdaniem pełnomocnika cel został wcześniej przedstawiony. Ponadto mówca poinformował,
że satysfakcjonującą odpowiedzią byłaby taka, od której można byłoby się odwołać czyli
decyzja, którą można zaskarżyć.
Radca prawny Pan Krzysztof Janicki poinformował, że na pismo które wystosowała
skarżąca w dniu 26 września 2016 r. została udzielona pisemna odpowiedź, której odbiór
został potwierdzony poprzez własnoręczny podpis. Jeśli chodzi o możliwość odwołania, to
sprawa jak poinformował radca prawny wygląda następująco. Jeśli sprawę pozostawia się bez
rozpoznania z uwagi na niespełnienia wymogów formalnych pisma, to rzeczywiście nie
można się odwołać- bo nie ma decyzji, ale można się odwołać do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego lub ewentualnie złożyć zażalenie, że sprawa nie została rozpoznana.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
W sprawie głos zabrał radny Bohdan Kaczmarek , który nie był obecny na komisji
wspólnej informując, że z punktu widzenia radnego skarżąca ma racje o tyle, że ma prawo
dysponować swoją własnością. Bezzasadność jak poinformował radny polega na tym, że cyt;”
nie mam prawa komentować celowości i przedmiotowości uchwały, która została podjęta
przy opracowywaniu zagospodarowania przestrzennego planu gminy, w którym to planie jest
powiedziane, że minimalna wielkość działki pod budowę musi mieć 1000 m ² ( … ) skoro
taka uchwała została podjęta przez rade gminy to racja z punktu widzenia formalnego jest po
stronie gminy, chyba, że uchwała w przyszłości się zmieni. Natomiast mam pewne
wątpliwości wynikające z rozmowy Pana burmistrza z zainteresowanym co do formy
odpowiedzi. Wystarczyło krótko powiedzieć - musi być minimum 1000 m² pod budowę bez
żadnych gromadzeń dokumentów”.
Burmistrz odpowiedział, ze takie rozmowy miały miejsce. Osoby zainteresowane doskonale
wiedziały o wszystkim, ponieważ szczegółowe informacje zostały udzielone, na czele
z informacją, że obecny plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje podziału
działek o takiej wielkości.
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Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła
uchwałę nr XXVIII/189/2016, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji.
Ad 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. odpowiedział na zaległe wnioski
i zapytania radnych.
Ad 14. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak podziękowała burmistrzowi w imieniu własnym i mieszkańców
za zrealizowanie inwestycji tj. za budowę drogi w Chrząstowie. Prezes Stowarzyszenia
w Chrząstowie Pan Zbigniew Szozda również przyłączył się do podziękowań zarówno dla
burmistrza oraz dla radnej Pani Antoniny Jankowiak. Ponadto prezes poprosił, aby przy
przelewach dotyczących wypłaty dotacji wpisywać liczbę dzieci.
Ponadto goościem specjalnym XXVIII sesji, była Pani Marlena Grewling, mieszkanka naszej
gminy, pasjonatka fotografii i laureatka wielu prestiżowych nagród w tej dziedzinie.
W dowód uznania za pełną kreatywności pracę na rzecz promocji Gminy Książ Wlkp.,
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir
Przybylski, wręczyli przybyłej na sesję List gratulacyjny, kwiaty oraz symboliczny upominek.
Ad 15. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XXVIII sesję Rady
Miejskiej o godz. 14:35.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz - Celka

Sławomir Przybylski
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