O. 0002.18.2016
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016
z XVIII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 21 marca 2016 roku
w godz. od 17:00 do 18:25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XVIII 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 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.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
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9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Książu Wlkp.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ
Wlkp.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp.
w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Książ Wlkp.
zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi
w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Książ Wlkp.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Ługi, Włościejewki i Zaborowo
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
15. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.
Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad stanowią załączniki nr 3
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2016 roku został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
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.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XVIII/108/2016, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
Przewodniczący obrad,
odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
oraz zapytał czy są dodatkowe pytania.
Radny Marcin Weiss zapytał czy zakup pomostu pływającego w Gogolewie przy rzece Warcie
w kwocie 12 000,00 zł. jest uzasadniony?
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że obecny pomost jest bardzo zniszczony i dlatego
zakup nowego jest zasadny. Szlak żeglugi należy do Pętli Wielkopolskiej i należy promować
przystanie , a w Gogolewie jest jedna z nich.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał jakie pomieszczenia w Urzędzie wymagają remontów w kwocie
60 000 zł?
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że są to pomieszczenia w referacie gospodarczympokoje ds. gospodarki komunalnej i gruntów rolnych, ochrony środowiska i inwestycji oraz ds.
ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej .

Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XVIII/109/2016, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie-przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVIII/110/2016 , która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i zapytał
czy są pytania.
Radna Antonina Jankowiak poprosiła Przewodniczącego obrad, aby mógł zabrać głos
Prezes Stowarzyszenia w Chrząstowie.
Prezes Stowarzyszenia w Chrząstowie Pan Zbigniew Szozda, zapytał dlaczego uchwała
Rady Miejskiej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
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wykorzystania nie została wyeliminowana z obrotu prawnego i nadal obowiązuje - w ocenie
Stowarzyszenia uchwała jest w dalszym ciągu niezgodna z ustawą o systemie oświaty.
Radca prawny Pan Krzysztof Janicki wyjaśnił, że Wojewódzki Sąd Administracyjny
stwierdził nieważność w zakresie § 4 pkt 3, co nie oznacza, że cała uchwała jest nieważna.
Nieważność stwierdzono tylko w pewnym zakresie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 11 głosach „za”, 1 głosie
„ przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVIII/111/2016, która
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ
Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVIII/112/2016, 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 2016
roku.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVIII/113/2016, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę, od 17:50 do 18:00.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Książ Wlkp.
zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu
dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie -przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVIII/114/2016, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Ługi, Włościejewki i Zaborowo
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie -przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XVIII/115/2016, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Ad 15. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Róża Jędrzejczak przedstawiła
sprawozdanie z działalności Zespołu informując o liczbach posiedzeń Zespołu, formularzach
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„Niebieskiej Karty”, liczbie rodzin objętych kartą oraz zakończonych procedurach
„Niebieskiej Karty”, a także o liczbie doświadczającej przemocy i liczbie sprawców.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego stanowi załącznik nr 14
do niniejszego załącznika.
Ad 16. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań.
Ad 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział na zaległe wnioski.
Ad 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o przystanki zlokalizowane w ciągu drogi
wojewódzkiej. Pytanie dotyczyło, czy w stosunku do nich ustalone zostały zasady pobierania
opłat za korzystanie z nich przez operatorów i przewoźników.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że opłaty będą pobierane w momencie kiedy będzie
zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Wojewódzkim a Zarządem Powiatu Śremskiego.
Prezes Stowarzyszenia w Chrząstowie Pan Zbigniew Szozda zapytał dlaczego nie
dokonano zmiany lub nie usunięto niegodnego zapisu zawartego w uchwale Rady Miejskiej
z dnia 12 maja 2014 r.
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki- poinformował, że prawomocnym wyrokiem
z czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie skargi
Stowarzyszenia na powyższą uchwałę stwierdził nieważność jej § 4 pkt 3. Sąd uwzględniając
skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi może stwierdzić nieważność uchwały w całości lub części. Skutkiem
stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy jest wyeliminowanie nie całej uchwały, ale
jej części.
Prezes Stowarzyszenia w Chrząstowie poprosił, aby wyjaśnienie dotyczące podjętej
uchwały w 2014 r. zostało udzielone w formie pisemnej, ponadto podzielił się osobistym
zdaniem w sprawie pomostu. W odczuciu Prezesa Pana Zbigniewa Szozdy zakup pomostu w
Gogolewie jest uzasadniony..
Ad 19. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XVIII sesję Rady Miejskiej
o godz. 18:25.
Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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