O. 0002.10.2015
PROTOKÓŁ NR X/2015
z X sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku w godz.
od 17.00 do 19.20 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył X 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.,
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 13 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecni: Radna Elżbieta Stępa i Radny Marian Suchecki
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 RM Pan Sławomir Przybylski zaproponował:
- do punktu 12 porządku obrad dodać sołectwo Chwałkowo Kościelne
zatem punkt 12 w całości otrzymał brzmienie :
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Chwałkowo Kościelne, Gogolewo, Kołacin
i Włościejewice do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła propozycję.
- oraz wprowadzić za punktem 14 dodatkowy punkt, o nazwie
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych przy 12 głosach „za” i 1 głosie „ wstrzymującym
się” przyjęła propozycję.
Zatem 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 rejonie Jeziora Jarosławskiego- część zachodnia w gminie Książ
Wlkp.
8) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2015 rok.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ
Wlkp. za 2014 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Chwałkowo Kościelne, Gogolewo,
Kołacin i Włościejewice do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
13) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
14) Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania
nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej.
15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
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 nie mają uwag do przedstawionego porządku,
uwag nie było zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Porządek obrad, zaproszenia na sesję stanowią załączniki nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2015 roku został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
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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 Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski podziękował za złożenie sprawozdania
i zapytał czy są pytania do ww. sprawozdania.
Radna Antonina Jankowiak poprosiła o wyjaśnienie, w jakim celu było spotkanie w pałacu
prezydenckim.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że spotkanie w pałacu prezydenckim było
z okazji dnia samorządu terytorialnego. Głównym tematem było podsumowanie 25- letniego
funkcjonowania samorządu i jego osiągnięcia przez okres jego istnienia.
Radny Kazimierz Zegar poprosił o przybliżenie tematu sprzedaży gruntów, mianowicie
których gruntów ma dotyczyć sprzedaż.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że zamiar sprzedaży dotyczy działki
w Książu Wlkp., na ulicy Piaskowej, numer geodezyjny 651/ 2, powierzchnia działki 864 m².
Na sesji goszczono także przedstawicielki ksiąskich Mażoretek wraz z trenerką Panią Anetą
Ptak. Reprezentantkom naszej Gminy złożono serdeczne podziękowania i gratulacje za trud,
poświęcenie i zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej oraz za wspaniałe osiągnięcia
na arenie ogólnopolskiej.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego- część zachodnia w gminie Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/44/2015, 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 Barbarę Matuszczak o kilka słów do przedstawionego
projektu uchwały.
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Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że budżet po stronie
dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 33 300,00 zł.
Zmiany dotyczą działów:
1. 852 – zwiększono o kwotę 25 300,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.182.2015.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2. 921 – zwiększono o kwotę 8 000,00 zł w ramach porozumienia gminy Książ Wlkp.,
a Starostwem Powiatowym w Śremie jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie organizacji imprezy pn. „ Dożynki
Powiatowo- Gminne 2015”. Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci dotacji
celowej dla organizatora tj. Centrum Kultury Książ Wlkp.
Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków pomiędzy
paragrafami na:
- dział 750 – przeniesiono środki na szkolenia i delegacje dla pracowników Ewidencji
Ludności i Rejestru PESEL dotyczący nowego oprogramowania „ŹRÓDŁO” w wysokości
960,00 zł.
- dział 801 – 13 000,00 zł SP Książ na zakup usług remontowych „ wykonanie izolacji
i docieplenie ścian fundamentowych, remont instalacji oświetlenia oraz gniazd na poddaszu
budynku szkoły, konserwacja impregnatem ognioodpornym poddasza i wymiana drzwi
przeciwpożarowych na strych.
Wykonanie ww. prac wynika z ustaleń pokontrolnych przez Komedę Powiatową Straży
Pożarnej w Śremie oraz remont korytarza na piętrze budynku ( dotyczy budynku SP Książ
i Gimnazjum Książ). Zwiększono również wydatki bieżące na zakup wyposażenia
i materiałów w Gimnazjum na środki czystości, artykuły biurowe.
- dział 852 – przeniesienia dotyczą wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi –
zadania zlecone,
- dział 900 – na zabezpieczenie środków na remont ciągnika do prac w zieleni miejskiej,
- dział 921 – zmieniono przedsięwzięcie w funduszu sołeckim wsi Kiełczynek pn „Zakup
stołu do tenisa stołowego ( Ping Pong) dla sołectwa Kiełczynek ” na „ Zakup drewnianej
altany rekreacyjnej dla sołectwa Kiełczynek”. Dokonano odpowiednich zmian w paragrafach
dotyczącego funduszu sołeckiego.
- dział 926 – dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Konarskie poprzez zmianę
przedsięwzięcia „ spotkanie integracyjne dla mieszkańców przy okazji Dnia dziecka „ na
przedsięwzięcie o nazwie „remont ogrodzenia terenu palcu zabaw”. Przeniesiono kwotę
1 000,00 zł z działu 921 do działu 926.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/45/2015, która
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ
Wlkp. za 2014 rok.
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Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Przewodniczący
RM otworzył dyskusję nad sprawozdaniem, radni nie mieli pytań i uwag zatem w dalszej
części sesji zapoznano się z opinią Nr SO-0954/5/11/Ln/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Następnie Pani Barbara Matuszczak
zabrała głosu w sprawie sprawozdania finansowego oraz Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Pan Krzysztof Hypki odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu gminy za 2014 rok, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/46/2015, która
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski poprosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej radnego Krzysztofa Hypkiego o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Następnie radny Krzysztof Hypki odczytał uchwałę Nr SO- 0955/42/11/Ln/2015 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książ Wlkp. w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Książa Wlkp. z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
W dalszej części obrad Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny
projekt uchwały
Rada Miejska w obecności 13 radnych bezwzględną większością ustawowego składu
Rady jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/47/2015, która stanowi załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę, od 18:20 do 18:30. Po przerwie
Rada Miejska pracowała w 12 osobowym składzie.
Radny Bohdan Kaczmarek opuścił salę obrad po uprzednim usprawiedliwieniu się
u Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników.
Przewodniczący obrad odczytał projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/48/2015, która
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Chwałkowo Kościelne, Gogolewo,
Kołacin i Włościejewice do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/49/2015, która
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/50/2015, która
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania
nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/51/2015, która
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 8 głosach „za” i 4 „ wstrzymujących się”
podjęła uchwałę nr X/52/2015, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad 16 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił o składanie interpelacji. Interpelacji
nie było.
Ad 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na pytania i wnioski zgłoszone na
wcześniejszych posiedzeniach.
Ad 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak złożyła wniosek o budowę drogi do szkoły w Chrząstowie.
Radna poprosiła także o informacje dotyczącą przetargu na wywóz odpadów komunalnych
oraz, o przedstawienia możliwości dwukrotnego wywozu śmieci na wsiach.
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Radny Kazimierz Zegar poprosił o złożenie wniosku do PZD o wykoszenie poboczy drogi
powiatowej Konarskie i Jarosławki.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poprosił o złożenie wniosku
do Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) celem wycięcia krzaków i poprawienia widoczności
przy poboczu drogi powiatowej z Brzóstowni do Włościejewek.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział na pytanie radnej Antoniny Jankowiak, w
sprawie przetargu na wywóz odpadów. Przetarg został rozstrzygnięty, ofertę złożyła jedna
firma PGK w Śremie. Środki finansowe, które zostały zabezpieczone w budżecie są
wystarczające na realizacje umowy. Stawka w kwocie 8 zł, nie ulegnie zmianie. Jeśli chodzi o
możliwość na wsiach dwukrotnego wywozu to oczywiście byłaby taka możliwość, ale wtedy
kwota 8 zł nie byłaby wystarczająca. Zwyżka za wywóz byłaby o co najmniej 2 zł więcej.
Ad 16. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął X sesję Rady Miejskiej
o godz. 19.20.

Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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