O.0012.5.3.2015

PROTOKÓŁ NR 3/2015
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
19 lutego 2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 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, Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak oraz zaproszonych gości- planistów Panie: Lutomiłę Niełacną i Agnieszkę
Podgórską oraz Pana Jerzego Zalewskiego.
Na sali posiedzenia obecnych było 14 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecny Radny Krzysztof Hypki - usprawiedliwiony.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów,
obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym
Kiełczynek
3) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Książ Wlkp.
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn. „
Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076
i 4079”
6) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyposażenia
Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały
7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
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9) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
10) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego
11) Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia
12) Wolne wnioski i informacje
13) Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku, uwag
nie było zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów posiedzenia.
Zaproszenia na posiedzenie wraz z ww. porządkiem stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb
geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek.
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 projekt uchwały dotyczy
kwestii uregulowania planistycznego zachodniej części samego miasta Książ Wlkp.
w kierunku Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku oraz wydzielenie terenu pod budownictwo
mieszkaniowe przy ulicy Wiosny Ludów za posesjami Państwa Jańczaków i Józiaków.
Pan Jerzy Zalewski poinformował, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp.
oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek został opracowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko udostępniony był do opinii i uzgodnień z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w ustawie o planowaniu przestrzennym. Projekt został także wyłożony do publicznego
wglądu w siedzibie tut. Urzędu. Do ww. projektu nie wniesiono żadnych uwag.
Miejscowy plan zawiera załącznik nr 1, obrazujący teren w postaci graficznej, który został
przedstawiony radnym w formie multimedialnej.
Następnie przewodniczący zapytał czy są pytania do omówionego projektu.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał czy zapis §8 omawianego projektu uchwały dotyczący
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej jest
rutynowym zapisem, czy zostały podjęte już działania mające na celu ochronę dziedzictw.
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Pan Jerzy Zalewski poinformował, że pewna część zapisu w projekcie uchwały jest zapisem
standardowym ułatwiającym postępowanie realizacyjne, ale jeśli pojawią się zasadne zapisy
we wnioskach mieszkańców to są one uwzględniane. Następnie są wydawane opinie
i uzgodnienia ze strony wymaganych instytucji, które są niezbędne w całej procedurze
planistycznej.
W dalszej części posiedzenia Pan Jerzy Zalewski przedstawił stawki służące naliczaniu
jednorazowych opłat. Stawki te określa § 28 omawianego projektu uchwały.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował przybyłym gościom za przybycie oraz zarządził
10- minutową przerwę, od 10.45 do 10.55.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ
Wlkp. na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie ww. projektu przez
Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak.
Skarbnik Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że budżet po stronie dochodów
i wydatków zwiększono o kwotę 59 519,00 zł.
Zmiany nastąpiły w zakresie działów:
- 756 o kwotę 10 223,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w wyniku
zmian w deklaracji podatkowej – zmiany dotyczą gruntów i budowli wynikające
z ewidencji Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian w rozdziałach 60095, 90002, 90095 i 92695 w paragrafach dotyczących
podatku od nieruchomości.
- 801 o kwotę 21 296,00 zł z tytułu pomocy w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku
o płatność ostateczną w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju
w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 na realizacje inwestycji
w roku 2014 pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu Szkół w Mchach im. ks.
Arcybiskupa Baraniaka”. Po stronie wydatków dokonano zmian w dziale 921, rozdział 92109
zwiększając § 4260 na zakup energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gogolewie ze
względu na ogrzewanie elektryczne oraz § 4210 na zakup opału i wyposażenia w świetlicach
wiejskich.
- 852 o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem
na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej.
Po stronie wydatków dokonano także odpowiednich zmian. Zmiany nastąpiły w zakresie
działów:
- 921 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu pomocy w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku
o płatność ostateczną w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju
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w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 na realizacje inwestycji
w roku 2014 pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie”. Po stronie wydatków
zwiększono środki w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem
dróg gminnych – zimowe utrzymanie dróg oraz rozdział 75095 w kwocie 8 347,00 zł z tytułu
zmian wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy Książ Wlkp. – Sołtysów.
- 754 – dokonano przesunięcia kwoty 2 500,00 zł pomiędzy paragrafami na remont masztu
syreny alarmowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie.
- 854 – dokonano zmian pomiędzy paragrafami w kwocie 113,00 zł. na brakujące środki na
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w świetlicy szkolnej w Książu Wlkp.
Przewodniczący Pan Sławomir Przybylski podziękował Pani Skarbnik za omówienie
projektu i poprosił o pytania.
Radna Antonina Jankowiak zapytała skąd wygospodarowano dodatkowe środki finansowe
na utrzymaniem dróg gminnych w rozdziale 60016 w kwocie 15 076, 00 zł.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odpowiedziała, że znalazły się środki
finansowe w budżecie gminy, które wykorzystano jako tzw. wolne środki i dlatego dokonano
zwiększenia w ww. rozdziale.
Radny Paweł Walkowiak udzielił wyjaśnień dotyczących wysokości opłat za ogrzewanie
elektryczne w miejscowości Gogolewo, mianowicie świetlica wiejska nie posiada ogrzewania
elektrycznego a wysokość opłat wynikająca z tego tytułu była spowodowana zastosowaniem
grzewczych dmuchaw podczas wykonywania remontu przez firmę usługową Pana Wiesława
Antoszkiewicza.
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.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie ww. projektu przez
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak omówił propozycję stawek dla sołtysów, mianowicie
sołectwa gminy Książ Wlkp. zostały podzielona na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczono
sołectwa: Chrząstowo, Chwałkowo Kościelne, Kiełczynek, Mchy, Kołacin, Konarzyce i
Zakrzewice. Do drugiej grupy zaliczono sołectwa: Brzóstownia, Jarosławki, Ługi,
Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Włościejewice, Włościejewki i Zaborowo, a do trzeciej
grupy sołectwa: Gogolewa, Konarskie, Łężek, Sebastianowo, Sroczewo i Świączyń.
Proponowane stawki dla pierwszej grupy to 20 % minimalnego wynagrodzenia, następnie 17
% i ostatnia grupa 14 %. Diety dla sołtysów wypłacane byłyby co miesiąc.
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Przewodniczący posiedzenia Pan Sławomir Przybylski podziękował Burmistrzowi za
omówienie projektu uchwały i poprosił o pytania.
Zdaniem radnej Antoniny Jankowiak sołectwa: Kołacin, Konarzyce i Zakrzewice nie
powinny zostać zakwalifikowane do pierwszej grupy ponieważ zgodnie z obliczeniami jakie
dokonała radna do sołectwa Konarzyce z budżetu gminy będziemy musieli dołożyć kwotę
123 zł w skali miesiąca, natomiast do sołectwa Mchy kwotę 73 zł, a różnica w ilości
mieszkańców w przypadku ww. sołectw jest znaczna. Propozycja radnej Antoniny Jankowiak
była taka, aby kwotę przeznaczoną na diety dla sołtysów podzielić równomiernie przez ilość
sołectw bez względu na to do której grupy sołtys jest zakwalifikowany.
Radna Bogumiła Skiera w obronie swojego sołectwa powiedziała kilka słów, mianowicie że
sołectwo Kołacin posiada świetlice wiejską w której odbywają się liczne warsztaty, szkolenia,
wykłady oraz inne zajęcia i w związku z tym pojawia się wiele obowiązków należących
do sołtysa, który winien mieć je odpowiednio zrekompensowane.
Zdaniem radnego Pawła Walkowiaka specyfika każdego sołectwa jest inna i każdy
z radnych pewnie ma inne zdanie w tej kwestii, a jeśli temat wysokości diet dla sołtysów
został wstępnie zaakceptowany przez samych sołtysów, to jest to wystarczający dowód na
podjęcie uchwały o przedstawionej treści.
Burmistrz Książa Pan Teofil Marciniak podkreślił, że chciałby uszanować wolę sołtysów,
którzy na odbytym spotkaniu w dniu 2 lutego br., zaakceptowali zaproponowany podział na
grupy oraz wysokość miesięcznych diet.
Zdaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Sławomira Przybylskiego dobrze
byłoby ustalić oddzielnie stawkę za administrowanie świetlicą tym sołtysom, którzy nią
dysponują.
Radny Paweł Walkowiak wyraził dezaprobatę do ww. propozycji z uwagi na to, że byłyby
to dodatkowe pieniądze, których na dzień dzisiejszy w budżecie gminy na ten cel nie ma.
Przewodniczący Pan Sławomir Przybylski podsumowując całą dyskusję powiedział, że
mogłaby ona jeszcze długo trwać ale należy zająć jakiejś stanowisko w omawianej sprawie
poprzez przeprowadzenie głosowania. Podczas dyskusji zostały wyłonione dwie propozycje.
Pierwsza z nich to propozycja Burmistrza Pana Teofila Marciniaka przedstawiona
w załączonym projekcie uchwały, druga to propozycja Przewodniczącego Rady Miejskiej
Pana Sławomira Przybylskiego czyli sołectwa: Kołacin, Konarzyce i Zakrzewice przechodzą
do II grupy, (w przedstawionym projekcie były w I grupie).
Za pierwszą propozycją spośród 14 obecnych radnych opowiedziało się dwóch radnych,
natomiast za drugą propozycją opowiedziało się 12 radnych „ za” i 2 radnych
„ przeciw”.
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Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn. „ Przebudowa chodnika”
w miejscowości Zaborowo.
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, który
poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie zwrócił się do Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. z prośbą o współfinansowanie planowanej na 2015 rok inwestycji pn. „
Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076 i 4079”.
W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.
Komisja w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym się”
przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyposażenia Zakładu
Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Pana Teofila Marciniak, który
poinformował, że podjęcie uchwały jest uzasadnione poprzez fakt zużycia oraz zbycia
środków trwałych wymienionych w załączniku poprzedniej uchwały Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z 1997 roku, a także w związku z realizacją zadania pn. „ Modernizacja
świetlicy wiejskiej w Gogolewie” , w którym to zadaniu zachodzi konieczność wydzielenia
pomieszczeń świetlicy z budynku zlokalizowanego w Gogolewie i przekazania ich z majątku
trwałego Zakładu Usług Komunalnych na majątek Gminy Książ Wlkp.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Książa Wlkp., który poinformował, że
poprzednie zawarte umowy z dzierżawcami nieruchomości wygasły i w związku z tym
zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości jest wskazane.
Tereny nieruchomości dzierżawionej to tereny zajęte pod garaże na ulicy Ogrodowej
w Książu Wlkp. Umowy z dzierżawcami zostały zawarte na czas określony trzech lat.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Projekt uchwały został omówiony także przez Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, który
poinformował, że podjęcie uchwały jest zasadne z powodu stanowiska Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, (zakwestionowano zapis § 2 ust. 2 pkt. 3 podjętej uchwały Rady
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Miejskiej w maju 2014 roku). W związku z powyższym przedstawiony nowy projekt
uchwały otrzymał brzmienie zgodne z obowiązującymi przepisami. Zapis dotyczy dotacji dla
przedszkoli niepublicznych, mianowicie, że przedszkola otrzymują na każdego ucznia
z budżetu Gminy Książ Wlkp. dotacje w wysokości równej kwocie odpowiadającej 75 %
ustalonych w budżecie Gminy Książ Wlkp. wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, który
poinformował, że zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc brane są pod uwagę takie
kryteria jak: wielodzietność rodzin kandydata, niepełnosprawność kandydata, następnie
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, dalej niepełnosprawność obojga rodziców,
rodzeństwa, samotne wychowanie kandydata oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Powyższe sprawozdanie zostały omówione przez Burmistrza Książa Wlkp. i stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 8 stycznia 2015 roku został przyjęty
przez radnych Rady Miejskiej jednogłośnie, bez uwag.
Ad 12. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący posiedzenia Pan Sławomir Przybylski poprosił o wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy budowa biogazowni jest nadal aktualną
inwestycją?, radna słyszała, że Pan Wojtczak planuje rozpocząć budowę świniarni.
Radna poprosiła, aby zdemontować lub potwierdzić powyższe pogłoski mieszkańców.
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Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że nic na temat odstąpienia od budowy
biagazowni nie słyszał, ale do czasu terminu sesji (do najbliższego poniedziałku ) skontaktuje
się z panem Wojtczakiem w celu uzyskania informacji.
Radny Marcin Weiss poruszył sprawę nie przedłużenia umowy zlecenia pomiędzy Urzędem
Miejskim a Panem Dawidem Dzierżawczykiem – animatorem na boisku „Orlik”. Zapytał
Burmistrza co zadecydowała o tym fakcie. Dawid Dzierżawczyk jak powiedział radny Marcin
Weiss był bardzo oddanym pracownikiem, praca na „ Orliku” była dla niego pasją.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że z Panem Dawidem Dzierżawczykiem
była podpisana umowa zlecenie i w żaden sposób nie był związany z Panem
Dzierżawczykiem na stałe.
Ad 13. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13.00.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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