O.0012.5.4.2015

PROTOKÓŁ NR 4/2014
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
26 marca 2015 r. w godzinach od 10.00 do 12.45 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył wspólne posiedzenie
komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., oraz powitał obecnych Radnych Rady Miejskiej,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę
Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz zaproszonych gościplanistów: Pana Jerzego Zalewskiego i Pana Tomasza Kuźniara.
Na sali posiedzenia obecnych było 14 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia.
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
3) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
4) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok.
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Książ Wlkp. w 2015 roku.
8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
gminy Książ Wlkp.
9) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Śremie a Burmistrzem
Książa Wlkp. w sprawie przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie zadań
w zakresie egzekucji administracyjnej opłaty z tytuły gospodarowania odpadami
komunalnymi.
10) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
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11) Wolne wnioski i informacje.
12) Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku
posiedzenia.
Burmistrz Książa Pan Teofil Marciniak zaproponował, aby „zdjąć” z porządku posiedzenia
punkt 9, o nazwie Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Śremie a Burmistrzem Książa
Wlkp. w sprawie przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie zadań w zakresie
egzekucji administracyjnej opłaty z tytuły gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakres
ww. zadania zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zmianę
porządku.
Radna Elżbieta Stępa przybyła na posiedzenie o godz. 10.15.
Zaproszenia na posiedzenie wraz z ww. porządkiem stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie ww. projektu przez
przybyłych planistów, a wcześniej tytułem wstępu poprosił o kilka słów ze strony Burmistrza
Książa Wlkp.
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak poinformował, że zakresem obszarowym
opracowania zmiany studium jest obręb ewidencyjny Jarosławki. Podjęcie ww. uchwały jest
zasadne, ponieważ ma na celu zabezpieczenie terenu przed dewastacją oraz uporządkowanie
ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony.
Pan Jerzy Zalewski poinformował także, że projekt zmiany Studium wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia
do 22 lutego br. Następnie w dniu 9 lutego przeprowadzono dyskusję publiczną.
W toku wyłożenia projektu zmiany studium wpłynęła jedna uwaga, która Rozstrzygnięciem
Burmistrza Książa Wlkp. nie została uwzględniona , ponieważ nie dotyczyła obszaru objętego
Studium. Po uchwaleniu zmiany Studium przez Radę Miejską uchwała wraz z załącznikami
oraz całą dokumentacją zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu celem oceny
zgodności z przepisami prawnymi.
Cześć graficzna zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Książ Wlkp. została przedstawiona radnym w formie multimedialnej.
Pan Tomasz Kuźniar poinformował, że dokonując zmiany Studium uwzględniono kilka
uwarunkowań, mianowicie stan ładu przestrzennego i środowiska przyrodniczego, następnie
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stan dziedzictwa kulturowego i zabytków, warunki i jakość życia mieszkańców, potrzeby
i możliwości rozwoju gminy oraz stan prawny gruntów.
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski podziękował gościom za
omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium i zapytał radnych czy mają pytania
do omówionego projektu.
Radny Marek Molecki zapytał jaka jest powierzchnia terenu objętego zmianą Studium.
Pan Tomasz Kuźniar odpowiedział, że jest to powierzchnia około 2 ha.
Komisja w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przybyli goście podziękowali za zaproszenie i opuścili salę posiedzeń o godz. 10.30.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie ww. projektu przez
Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak.
Skarbnik Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że dokonano zmian w wykazie
przedsięwzięć pn. „ Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp., ul. Polna, Leśna, Piaskowa
i Krótka- II etap prac ul. Leśnej przesunięto do realizacji z roku 2017 na rok 2015 w kwocie
700 000,00 zł. Dokonano także korekt w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp., - w roku 2015 zwiększono koszty przedsięwzięcia
o kwotę 100 000,00 zł, następnie w roku 2016 umniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł,
a w roku 2017 zwiększono o kwotę 200 000,00 zł. Wprowadzono także nowe przedsięwzięcie
pn. „ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp., w roku 2015 środki
finansowe na ten cel przeznaczono w wysokości 150 000,00 zł, w roku 2016 w wysokości
1000 000,00 zł oraz w roku 2017 w wysokości 500 000,00 zł.
Zmian dokonano także w wysokości dochodów i wydatków. Dokonano zmian – wynik
budżetu na 2015 rok- pozycja 3- planowany jest deficyt budżetu w wysokości 2 411 047,00
zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych- wolne środki
jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Wprowadzono do
budżetu wolne środki jak nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
w wysokości 3 051 047,00 zł, oraz wykonanie budżetu za 2014 rok.
Przewodniczący Pan Sławomir Przybylski podziękował Pani Skarbnik za omówienie
projektu i zapytał czy są pytania ze strony radnych.
Radny Błażej Jędrzejczak zaproponował, aby przed głosowanie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020 został
omówiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
Pozostali Radni Rady Miejskiej w Książu Wlkp. jednogłośnie wyrazili aprobatę do ww.
propozycji.
3

Zatem Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski poprosił Panią Skarbnik
Barbarę Matuszczak o omówienie projektu uchwały o nazwie:
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok.
Skarbnik Pani Barbara Matuszczak poinformowała o zmianach jakie nastąpiły,
mianowicie: Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 79 762,00 zł. Zmiany dotyczą
działów:
1. -751- o kwotę 9 618,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura Leszno Nr DLS 3101-7/15 na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2. -801- o kwotę 3 744,00 zł – decyzja o przyznaniu odszkodowania od ubezpieczyciela za
szkody – uszkodzony piec gazowy do centralnego ogrzewania. Po stronie wydatków środki
przeznaczono dla SP Chwałkowo. Po stronie wydatków dokonano zmian na wyposażenie
pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń administracji w nowe meble. Piec naprawiono ze
środków gminy jesienią 2014 roku. Dokonano przeniesienia wysokości planu dochodów
pomiędzy rozdziałami – dotacja na wychowanie przedszkolne – 1 dziecko więcej
w przedszkolu, a 1 dziecko mniej w oddziale przedszkolnym, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.83.2015.8.
3. -852- o kwotę 66 400,00 zł, zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w postaci zwiększenia wysokości planu
o kwotę 3 130 809,00 zł., z tego wolne środki w wysokości 3 051 047,00 zł. Zmian dokonano
w działach:
1. -754 – dokonano przesunięcia kwoty 2500,00 zł pomiędzy paragrafami na remont masztu
syreny alarmowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie.
- 010 – dokonano zwiększenia o kwotę 500 000,00 zł z tego:
- zwiększono o 100 000,00 zł zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Książ Wlkp.”,
- zwiększono o 100 000,00 zł zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Książ Wlkp.”,
- kwotę 300 000,00 zł. przeznaczono jako dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych
w Książu Wlkp. na zadanie pn. „Wymiana rur azbestowych wodociągu w Zaborowie”.
2. -600 – zwiększono o kwotę 700 000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa dróg gminnych
w Książu wlkp. – ul. Polna, Leśna, Piaskowa i Krótka – II etap ul. Leśna. Dokonano również
przeniesień pomiędzy paragrafami w funduszu sołeckim wsi Ługi na montaż budki
autobusowej.
3.-700 – zwiększono zakup gruntów o kwotę 1 560 000,00 zł – planowany zakup gruntów pod
drogi oraz zakup gruntów od lasów państwowych.
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4. -750 – zwiększono o kwotę brakujących środków w wysokości 110 047,00 na usługi
INFORLEX, wywóz śmieci, przesyłki listowe, LEX. Usługi remontowe dotyczą remontu
podłóg w biurach oraz klimatyzacji, zakupy dotyczą wymiany części szaf.
5. -754 – zwiększono o 16 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego
dla Policji Powiatowej w Śremie jako wpłaty na Fundusz Wsparcia oraz na zakup paliwa dla
radiowozów – umowa z Komendantem Wojewódzkim Policji. W Ochotniczych Strażach
Pożarnych zwiększono środki na zakup oleju napędowego – dotyczy akcji usuwania oleju po
wycieku z podnośnika należącego do energetyki.
6. -851 – zwiększono o kwotę 44 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont świetlicy
wychowawczej w Mchach.
7.- 900 zwiększono o kwotę 90 000,00 zł. na inwestycję pn. „ Budowa szaletu publicznego
w Książu Wlkp.”.
8.- 921 – zwiększono o kwotę 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na inicjatywę obywatelską oraz
dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dotyczącego zadań funduszu sołeckiego wsi
Kiełczynek przesuwając środki na usługę przewozu towaru stołu do tenisa stołowego oraz
zakup ławek.
9.- 926 – zwiększono o kwotę 31 000,00 zł z tego;
- na remont dachu szatni na boisku ORLIK oraz malowanie ścian w wewnątrz budynku
- utwardzenie placu rekreacyjnego we wsi Sebastianowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Skarbnik o omówienie zmian do budżetu
i poprosił radnych o pytania.
Radny Błażej Jędrzejczak zaproponował, aby Burmistrz Pan Teofil Marciniak omówił
wydatki związane z inwestycjami.
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak omówił wydatki inwestycyjne pod
nazwami:
„Wymiana rur azbestowych wodociągu w Zaborowie”, „Budowa dróg gminnych
w Książu Wlkp. – ul. Polna, Leśna, Piaskowa i Krótka – II etap ul. Leśna”. Kolejne wydatki
jakie zostały omówione przez Burmistrza to „ Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp.”,
remont dachu szatni na boisku ORLIK oraz malowanie ścian w wewnątrz budynku,
utwardzenie placu rekreacyjnego we wsi Sebastianowo, następnie wydatki przeznaczone na
dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji Powiatowej w Śremie jako
wpłaty na Fundusz Wsparcia oraz na zakup paliwa dla radiowozów, kolejnym wydatkiem
inwestycyjnym związanym z zamiarem realizacji nowego przedsięwzięcia ( budową hali
sportowej) jest zakup gruntów od lasów państwowych, oraz wydatki z przeznaczeniem na
remont świetlicy wychowawczej w Mchach.
Radna Antonina Jankowiak zapytała skąd wygospodarowano w budżecie gminy kwotę
ponad 3 000 000,00 zł jako wolne środki, oraz czy zakup gruntów w kwocie 1 560 000,00 zł
jest priorytetem dla gminy?
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że wysoka wartość „wolnych
środków” jest efektem niewykonanych wydatków. W kwestii zakupu terenu Burmistrz Książa
Pan Teofil Marciniak poinformował, że zeszłoroczna kampania wyborcza pokazała, że
planowane przedsięwzięcie (budowa hali sportowej) jest dla mieszkańców ważne. Wcześniej
przed kampanią jak poinformował Burmistrz Książa Wlkp. braliśmy pod uwagę temat
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budowy hali sportowej w momencie gdy przymierzaliśmy się do zmiany Studium
uwarunkowań.

Radna Antonina Jankowiak zapytała także jaki teren obejmuje zadanie pn. „Budowa sieci
wodociągowej” na terenie gminy Książ Wlkp.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że wodociągowanie obejmuje teren
w Kiełczynku przy posesji Pani Cebulskiej oraz przygotowywana jest dokumentacja
do zwodociągowania Strefy Wałbrzyskiej, która musi mieć swoje zasilanie.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o długość odcinka dotyczącego II etapu budowy drogi na
ul. Leśnej w Książu Wlkp., natomiast Radny Marcin Weiss czy jest w planie przebudowa
skrzyżowania ulic Leśnej , Gogolewskiej i Półwiejskiej?.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że długość odcinka budowy drogi na ulicy
Leśnej to ok. 300 m, (od ulicy Gogolewskiej do terenu naszego starego wysypiska) natomiast
przebudowa skrzyżowania ww. ulic jest ujęta w perspektywie przyszłościowego planu, który
ma być podjęty.
Radny Paweł Walkowiak zapytał o budowę szaletu miejskiego, czy będzie budowany
w całości, czy w fragmentach. Pytanie zadano w obawie o jego możliwość usytuowania.
Obecny szalet jest umiejscowiony przy wąskiej ulicy.
Radny Sławomir Przybylski zasugerował, aby pomyśleć nad zmianą lokalizacji nowego
szaletu miejskiego.
Radny Marcin Weiss zapytał czy dofinansowanie kwoty 16 000,00 zł do zakupu samochodu
oznakowanego dla Policji będzie skutkować większym działaniem prewencyjnym na terenie
naszej gminy?, Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że dofinansowanie
do zakupu pojazdu dla policji było gwarancją ze strony policji większych działań mających na
celu zapobieganie złym zjawiskom i zagrożeniom na terenie naszej gminy.
Radny Błażej Jędrzejczak poprosił, aby przy kolejnych planach wydatków inwestycyjnych
w budżecie gminy wziąć pod uwagę inwestycje na wsiach.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że jeśli będą propozycje to z pewnością
będą one brane pod uwagę.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy jest możliwość głosowania każdej zmiany
w budżecie gminy z osobna.
Radny Błażej Jędrzejczak opuścił salę sesyjną o godz. 11.26.
Skarbnik gminy Pani Barbara Matuszczak odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości.
Każdorazowo gdy jest przedstawiany projekt uchwały w zakresie zmian w budżecie to jest to
jeden projekt a zmian w ramach projektu może być wiele, które składają się na całość.
Komisja w obecności 14 radnych, przy 11 głosach „ za” i 3 głosach „ wstrzymujących
się” przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Radny Błażej Jędrzejczak powrócił na salę sesyjną o godz. 11.32.
W dalszej części posiedzenia powrócono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
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Komisja w obecności 15 radnych, przy 13 głosach „ za” i 2 głosach „ wstrzymujących
się” przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, który
poinformował, że grupowy zakup energii elektrycznej jest zakupem korzystniejszym, pozwala
na osiągnięcie większych oszczędności finansowych poprzez uzyskanie niższej ceny jej
zakupu, niżby to miało miejsce w przypadku samodzielnego zakupu energii przez pojedynczą
jednostkę samorządu terytorialnego. Planowane spotkanie z zainteresowanymi jednostkami
samorządu terytorialnego czyli Burmistrzami ościennych gmin: Dolska, Śremu i Brodnicy ma
odbyć się 2 kwietnia br.
Komisja w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Pana Teofila Marciniak, który
poinformował, że udzielona bonifikata ma charakter indywidualny, co oznacza, że jej
udzielenie wymaga zgody Rady Miejskiej.
Zdaniem Radnego Krzysztofa Hypkiego wartość procentowa bonifikaty w przedstawionym
projekcie uchwały jest wysoka. Burmistrz Pan Teofil Marciniak opowiedział, że wartość
rynkowa nieruchomości została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego, natomiast
wartość procentowa bonifikaty była zastosowana tak jak bywało to w przeszłości,
u poprzednich wnioskodawców. Budynek wymaga remontu co skutkuje dużymi nakładami
finansowymi ze strony właścicieli.
Radni Antonina Jankowiak i Kazimierz Zegar zgodnie potwierdzili zły stan techniczny
budynku.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby radni Rady Miejskiej zagłosowali nad
przedstawionym projektem uchwały podczas sesji w dnia 30 marca 2015 r. Wcześniej
członkowie komisji mieszkaniowej mieliby się udać się na wizytację lokalu mieszkaniowego,
celem oceny jego stanu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ
Wlkp. w 2015 roku.
Projekt uchwały został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Książa Wlkp. Panią Mirelę
Grześkowiak, która poinformowała, że zawiera on jak co roku program opieki nad
zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp.
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W programie zawarte są zapisy dotyczące zadań programu, opieki nad zwierzętami oraz
w jaki sposób zostanie sfinansowany program.
Komisja w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
gminy Książ Wlkp.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że przedstawiony projekt uchwały określa
wykaz kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp. W roku 2015, tak jak w poprzednich latach
obejmuje kąpielisko nad jeziorem Jarosławskim, następnie projekt uchwały wskazuje okres
sezonu kąpielowego oraz liczbę osób mogących z niego korzystać.
Komisja w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Śremie a Burmistrzem Książa
Wlkp. w sprawie przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie zadań w zakresie
egzekucji administracyjnej opłaty z tytuły gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zdjęto z porządku posiedzenia.
Ad 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 19 lutego 2015 roku został przyjęty
przez radnych Rady Miejskiej jednogłośnie, bez uwag.
Ad 11. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący posiedzenia Pan Sławomir Przybylski poprosił o wnioski i informacje.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak omówiła placówki oświatowe
funkcjonujące w naszej gminie wraz z aktualnymi granicami obwodów oraz stopniami
organizacyjnymi.
Pani Mirela Grześkowiak przedstawiła także i omówiła prognozowaną liczbę uczniów
w Szkole Podstawowej w Konarzycach – dane wg ewidencji na lata 2015- 2020. Informacje
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu i miały służyć zainicjowaniu dyskusji
celem dokonania przyszłościowych zmian granic obwodów w szkołach Książ Wlkp.
i Konarzyce.
Jak poinformowała Zastępca Burmistrza Książa Wlkp. w ww. sprawie przeprowadzone
zostaną konsultacje i dyskusje z rodzicami.
Podsumowując całą dyskusję zabrał głos Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir
Przybylski, którego zdaniem i innych radnych temat zmiany obwodów na terenie gminy
Książ Wlkp. nie jest łatwym zadaniem, tym bardziej, że niewiadomo jaki będzie wynik
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październikowych wyborów do parlamentu. Niewątpliwie jak powiedział Przewodniczący
Rady powrócimy do dyskusji nad ww. tematem.
Radny Marcin Weiss opuścił salę obrad o 12.30.
Radny Kazimierz Zegar zgłosił problem związany z jakością wodą. Woda o kolorze żółtym
leci z kranów w miejscowościach: Włościejewki, Sebastianowo, Chwałkowo Kościelne
i Mchy.
Radny Krzysztof Hypki poprosił o wystosowanie pisma do Wojewódzkiego Zarządu Dróg
(WZD) celem zamontowania w Książu Wlkp., (w okolicach szkoły i po przeciwnej jej stronie
- przed Dino) sygnalizatorów świetlnych spowalniających ruch pojazdów
Radny Marek Celka Radny Marek Celka porosił o wystosowanie pisma do Powiatowego
Zarządu Dróg (PZD) celem zamontowania znaku informacyjnego D-42 „ obszar
zabudowany” w miejscowości Mchy od strony wsi Sebastianowo.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski na zakończenie posiedzenia poinformował
radnych o korespondencjach jakie wpłynęły do biura rady mianowicie, od: Zarządu
Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski celem podjęcie uchwały wyrażającej wolę
kontynuacji członkowstwa i potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Gminy w Stowarzyszeniu. Radni Rady Miejskiej w Książu Wlkp. jednogłośnie wyrazili
aprobatę podjęcia na najbliższej sesji Rady Miejskiej uchwały w ww. sprawie. Zdaniem
radnego Pawła Walkowiaka poprzez członkowstwo w Stowarzyszeniu mieliśmy możliwość
pozyskania wielu środków finansowych na zadania współfinansowane przez Llider Zielonej
Wielkopolski, oraz korespondencje od Kancelarii Prawnej Spółka Komandytowa Bosiacki,
Domański i Wspólnicy, w której wezwano Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa
poprzez zmianę lub uchylenie istniejących zapisów w podjętych uchwałach w 2009 i 2011
roku.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski wyraził pochlebną opinię na temat
szkolenia w jakim uczestniczył wraz z innymi radnymi w zakresie absolutorium dla zarządu
jednostki samorządu terytorialnego w Lesznie, oraz poprosił Burmistrza Pana Teofila
Marciniaka o wyrażenie zgody na prenumeratę dwutygodnika prawno- samorządowego
„Wspólnota”.
Ad 12. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 12.45.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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