O. 0002.6.2014
PROTOKÓŁ NR 6/2015
z VI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 23 lutego 2015 roku w godz.
od 17:00 do 18:50 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył VI 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.,
Senatora RP Pana Piotra Gruszczyńskiego,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
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 14 radnych, (ustawowo 15 radnych), zatem rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny Radny Marcin Weiss- usprawiedliwiony.
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.
Porządek obrad wyglądał 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 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.
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8) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2015 rok.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Książ Wlkp.
10) Podjęcie 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”.
11) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyposażenia Zakładu Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
13) Podjęcie 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.
14) Podjęcie 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.
15) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
16) Interpelacje i zapytania radnych.
17) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
18) Wolne głosy, wnioski i informacje.
19) Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwag do przedstawionego porządku. Uwag
nie było.
Porządek obrad, zaproszenia na sesję Rady Miejskiej stanowią załączniki nr 3
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 12 stycznia 2015 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.
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Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie 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 obrad poprosił Pana Burmistrza o kilka słów na temat ww. projektu.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że zapisane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp. w rejonie ul. Wiosny
Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym
Kiełczynek inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należą do zadań własnych gminy.
W szczególności są to inwestycje z zakresu budowy infrastruktury technicznej, sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci gazowej. Następnie poszerzenie
istniejących dróg publicznych do parametrów zgodnych z załączonym do projektu uchwały
rysunkiem graficznym, rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków oraz inwestycje z zakresu
wyposażenia dróg publicznych dojazdowych oraz dróg wewnętrznych w niezbędną
infrastrukturę drogową (budowa jezdni chodników).
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały i zapytał
czy radni mają uwagi bądź zapytania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/17/2015,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2015 rok.
Przewodniczący obrad poprosił Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak o omówienie projektu
uchwały.
Skarbnik Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że budżet po stronie dochodów
i wydatków zwiększono o kwotę 48 851,00 zł.
Zmiany 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.
- 758 zmniejszono o kwotę 10 668,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr
ST3.4750.5.2015 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji
ogólnej. Zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa. Po stronie wydatków dokonano
zmniejszenia planu wydatków w dziale 801, rozdział 80101 paragraf 4270.
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- 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. Kwotę 286,00 zł przeznacza się na składki dla Unii Gospodarczej Regionu
Śremskiego w rozdziale 75095 i w rozdziale 80103 68,00 zł przeznacza się na zwrot usług za
dzieci przedszkolne oddziału przedszkolnego.
- 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.
- 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
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. – Sołtysi. Kwotę 1577,00 przeznaczono na umowy
zlecenia w świetlicach wiejskich – palenie w piecach węglem.
- 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 obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały i zapytał
czy radni mają uwagi bądź zapytania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/18/2015,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych podjęła uchwałę nr VI/19/2015, przy 13 głosach
„za” i 1 głosie „przeciw”. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Ad 10. Podjęcie 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”.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych podjęła uchwałę nr VI/20/2015, bezwzględną
większością głosów przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” Uchwała
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyposażenia Zakładu Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
Przewodniczący obrad poprosił Pana Burmistrza o kilka słów na temat ww. projektu.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że podjęcie uchwały jest uzasadnione
z powodu zużycia oraz zbycia części środków trwałych wymienionych w załączniku
do uchwały podjętej przez Radę Miejską w 1997 r. Przygotowany projekt uchwały stanowi
uaktualnienie prawidłowych, zgodnych ze stanem faktycznych zapisów.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/21/2015,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/22/2015,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę, od 17:55 do 18:05.
Po przerwie przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski za zgodą członków Rady
Miejskiej udzielił głosu Senatorowi RP Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu.
Senator RP Pan Piotr Gruszczyński pogratulował Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz
członkom
rady
sukcesu
wyborczego,
oraz
zaprezentował
swoją
osobę.
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Senator Gruszczyński piastuje mandat w okręgu wyborczym, który obejmuje 5 powiatów:
gnieźnieński, słupecki, średzki, śremski i wrzesiński.
Ad 13. Podjęcie 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.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/23/2015,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Podjęcie 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.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Radny Krzysztof Hypki zaproponował, aby liczba punktów odnosząca się do kryterium
o nazwie samotne wychowanie kandydata w rodzinie, w której rodzic wykonuje pracę na
podstawie umowy o pracę, umowy cywilno- prawnej, prowadzi gospodarstwo rolne,
pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym zwiększyć
z 1 do 2.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że jeśli będzie taka wola
pozostałych radnych to oczywiście liczba punktów w powyższym kryterium może zostać
zwiększona.
Rada Miejska uwzględniając podwyższoną liczbę punktów w obecności 14 radnych
jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/24/2015, która stanowi załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.
Ad 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Powyższe sprawozdanie omówiła Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, które
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o składanie interpelacji.
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Radny Paweł Walkowiak, zgłosił problem dotyczący choroby afrykańskiego pomoru świń
(ASF). Zdaniem radnego wirusowa choroba może zostać rozpowszechniona i dlatego trzeba
zobligować odpowiednie służby do przygotowania informacji dotyczącej choroby. Następnie
rozpropagować ww. informację wśród lokalnej społeczności. Ponadto radny prosił, aby
wygospodarować w budżecie środki finansowe na zakup tablicy informacyjnej dotyczącej
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zamontować ww.
tablicę przy drodze wojewódzkiej, na wjeździe do powyższego punktu.
Radny Bohdan Kaczmarek zgłosił ustną interpelację w sprawie zapewnienia dostępu
do Internetu w miejscowościach Włościejewice i Świączyń.
Radny Paweł Walkowiak poprosił o montaż Internetu szerokopasmowego na terenie całej
gminy.
Radny Krzysztof Sójka- proszę o wyrównania nawierzchni ulic Leśnej i Długiej
w Konarzycach, oraz w miejscowości Zaborowo.
Sołtys wsi Chrząstowo Pan Dariusz Górka poprosił, aby informacje na temat nowych
przepisów dotyczących wydawania dowodów osobistych oraz zmian w zakresie urzędu stanu
cywilnego były przekazane do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy.
Ad 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na pytania radnej Pani Antoniny
Jankowiak zadane na wspólnym posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 19 lutego br.
Czy budowa inwestycji – biogazowni w Zaworach jest nadal aktualna? Burmistrza oznajmił,
że budowa biogazowni jak poinformował Pan Wojtczak jest dla niego priorytetem
i wszelkie niezbędne dokumenty są w jego posiadaniu. W kwestii zapytania czy budowa
świniarni jest przewidziana, burmistrz odpowiedział, że tak- ma być budowana.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział także na wniosek dotyczący zawilgocenia
jednej z sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp., mianowicie, że zawilgocenia
mają być usunięte w okresie wakacyjnym.
Ad 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak zabrała głos w sprawie budowy biogazowni, mianowicie, że
wszelkie udzielone informacje w zakresie jej budowy nie zostały udzielone w sposób
wyczerpujący. Jak powiedziała radna nikt z pracowników Urzędu Miejskiego nie potrafił
odpowiedzieć na pytanie: Czy biogazownia będzie służyła jednostce czy będzie na użytek
własny przyszłego właściciela.
Jak powiedziała radna najważniejszą kwestią jest przekazywanie radnym rzetelnych
informacji o mającej powstać biogazowni co nie jest czynione.
Następnie zabrał głos Radny Powiatu Pan Marek Mostowski odpowiadając na pytanie
Radnej Rady Miejskiej Pani Bogumiły Skiery zadane na V sesji Rady Miejskiej w dniu 12
stycznia 2015 roku, w kwestii elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mchach. Mianowicie
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przewiduje się w 2015 roku elewację budynku i remont schodów wejściowych. Sprzedaży
Ośrodka Zdrowia w Mchach nie planuje się. Kwestia budowy chodnika
w Zaborowie została rozpatrzona autopoprawką do projektu budżetu powiatu na 2015 rok.
Następne budowy, przebudowy chodników w miejscowościach Kiełczyn i Konarskie będą
rozpatrywane w 2016 roku. W bieżącym roku planuje się także wyremontować drogę
w kierunku Kołacina w tzw. „olszynkach”. Następnie radny powiatowy udzielił informacji
w sprawie Szkoły w Grzybnie, mianowicie zdementował wcześniejsze pogłoski rzekomej jej
likwidacji.
Na wniosek sołtysa Chrząstowa Pana Dariusza Górki odpowiedziała Zastępca Burmistrza
Pani Mirela Grześkowiak, mianowicie, że od dnia 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał
nowy wzór dowodu osobistego. Dokument ten nie będzie zawierał już informacji o miejscu
zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też posiadał zeskanowanego podpisu
posiadacza dowodu. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną niezmienione.
Natomiast fotografia będzie obowiązywała taka, jak w paszporcie. Dowód osobisty będzie
ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydanego
dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Co istotne, po 1 marca 2015r,
dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność aż do upływu terminów w nich
określonych. Poza zmianami
w zakresie wydawania nowych dowodów osobistych, począwszy od 1 marca br. zmianie
ulega system ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego. Od tego dnia obowiązywał
będzie elektroniczny zintegrowany system rejestrów państwowych (SRP), przy czym w
zakresie działania urzędów stanu cywilnego jeszcze przez okres 6 m-cy, urzędy te będą mogły
korzystać z dotychczas obowiązujących sposobów rejestracji. Stosowane będą nowe
formularze (w przypadku rejestracji elektronicznej), a wniosek o wydanie odpisu aktu stanu
cywilnego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju.
Wszystkie informacje w zakresie zmian przekażemy mieszkańcom.
Sołtys wsi Łężek Pani Zofia Halaburda poinformowała o dwóch nieświecących lampach
w Łężku. Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że wszelkie sprawy w ww. zakresie
należy bezpośrednio zgłaszać do Kierownika Referatu Gospodarczego Pana Grzegorza
Rabczewskiego.
W dalszej części obrad głos zabrał radny Krzysztof Hypki, który odczytał oświadczenie
Komitetu Wyborczego Wyborców M. Lewandowskiego w sprawie osoby Pana Dawida
Dzierżawczyka - Animatora „Orlika”, dotyczące kwestii nie podpisania z nim kolejnej
umowy. Oświadczenie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że zawarta umowa z Panem Dawidem
Dzierżawczykiem była na czas określony i nie było obowiązku podpisania kolejnej umowy
z Panem Dzierżawczykiem.
Pan Dawid Dzierżawczyk w obronie swojego dotychczasowego stanowiska zabrał głos
informując obecnych na sali sesyjnej o swoim zaangażowaniu w pracę na „Orliku” oraz
o dotychczasowych osiągnięciach dzieci przez niego szkolonych.
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Ad 19. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął VI sesję Rady Miejskiej
o godz. 18.55.
Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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