O.0002.49.2018
PROTOKÓŁ NR XLIX/2018
z XLIX sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 24 września 2018 roku
w godz. od 17:00 do 19:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XLIX sesję Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., oraz powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Księgową Gminy Panią Renatę Perczak,
Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
Radnych Rady Powiatu, Sołtysów Gminy Książ Wlkp. oraz wszystkich przybyłych gości
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, (na 14 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. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej.
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 2018-2024.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Książ Wlkp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
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zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru
zabytków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Książ Wlkp. przy ul. Zakrzewskiej oraz
w Gogolewie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wlkp.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zapytał czy radni mają pytania bądź uwagi
do porządku obrad.
Radni uwag nie mieli. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów obrad.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej z 11 lipca 2018 r. został jednogłośnie przyjęty
w obecności 14 radnych.
Protokół z XLVIII Sesji Rady Miejskiej z 21 września został jednogłośnie przyjęty
w obecności 14 radnych.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

odczytał

stosowne

Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018-2024.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały, a Księgowa Gminy odczytała
uzasadnienie i objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Radny Pan Bohdan Kaczmarek zapytał o jakie limity zobowiązań chodzi w zadaniach
majątkowych z tytułu podpisanych umów na realizację zadań. Z wagi na nieobecność Pani
Skarbnik Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby udzielić Radnemu Bohdanowi
Kaczmarkowi odpowiedzi w formie pisemnej.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 12 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XLIX/333/2018, która stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2018 rok.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Księgowa odczytała
uzasadnienie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła
uchwałę nr XLIX /334/2018, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10 minutową przerwę od 18:15 do 18:25.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad zapytał radnych czy wyrażają zgodę na nieodczytywanie załącznikaktóry stanowi statut Gminy.
Radni poprzez głosowanie jednogłośnie wyrazili zgodę.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i uzasadnienie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLIX/335/2018, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 10. 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 potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLIX/336/2018, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowości Książ Wlkp. przy ul. Zakrzewskiej oraz w Gogolewie.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLIX/337/2018, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby
podjęcia uchwały.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLIX/338/2018, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Interpelacje i zapytania radnych
Brak.
Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz odczytał odpowiedzi na wnioski i zapytania
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

radnych. Odpowiedzi stanowią

Ad 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Kazimierz Zegar prosił o ”zebranie” ziemi z pobocza w miejscowości Włościejewki
od kościoła w kierunku Międzyborza. Drugi wniosek w tym samym temacie dotyczy
Międzyborza. Należy „zebrać” pobocze na całej długości wsi. Ponadto radny prosił o montaż
parkingu rowerowego w Radoszkowie Drugim (przy przystanku autobusowym – dawnym
dworcu PKP), oraz w Książu Wlkp. – przy wjeździe/ wyjeździe.
Radny Kazimierz Zegar poinformował także o zalewaniu mieszkania na skrzyżowaniu we
Włościejewkach (zbyt niskie krawężniki i woda dostaje się do mieszkania).
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał czy zostały poczynione kroki w kwestii system
wystawienniczego.
Burmistrz odpowiedział, że w momencie kiedy Stowarzyszenie Nasza Gmina planowało
zorganizować wystawę, to powinno wziąć pod uwagę, że system taki będzie potrzebny. Na
chwilę obecną jak poinformował burmistrz środków finansowych na ten cel nie mamy, a
budżet na 2019 r. dopiero będzie konstruowany.
Pan Zbigniew Szozda zapytał czy jest jakaś informacja w sprawie przesunięcia znaku obszar
zbudowany w miejscowości Chrząstowo.
Burmistrz odpowiedział, że zapytanie zostało złożone, lecz odpowiedzi jeszcze nie mamy.
Z sali obrad o głos prosił Pan Jędrzej Pawłowski – kandydat na burmistrza - pytając czy
w gminie jest dokument szacujący koszty budowy hali sportowo- widowiskowej?
Burmistrz odpowiedział, że szacunkowy koszt hali sportowej to kwota 14 mln zł.
Ad 16. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XLIX sesję
Rady Miejskiej o godz. 19:15.
Protokołowała
/-/Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Przybylski
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