O. 0002.7.2015
PROTOKÓŁ NR 7/2015
z VII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 30 marca 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 VII 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 15 radnych, (ustawowo 15 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. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski zaproponował, aby „zdjąć”
z porządku obrad, jaki wcześniej otrzymali radni punkty o nazwie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
Przed podjęciem uchwały wymagane jest uzyskanie opinii od: Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej, Sanepidu i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na dzień
dzisiejszy jak poinformował przewodniczący nie wpłynęły jeszcze do tut. Urzędu wszystkie
opinie zatem podjęcie uchwały odroczone zostało na kolejną sesję.
Następnie punkt od nazwie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Śremie a Burmistrzem Książa Wlkp. w sprawie przyjęcia
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od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie zadań w zakresie egzekucji administracyjnej
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z tym co przekazał Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak na posiedzeniu
komisji wspólnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w dniu 26 marca br., zadanie w ww.
zakresie ma być przekazane do Urzędu Skarbowego.
Każdy z osobna wniosek dotyczący zmiany porządku obrad został jednogłośnie
przegłosowany w obecności 15 radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Przewodniczący Pan Sławomir Przybylski zaproponował także wprowadzenie dodatkowego
punktu o nazwie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Książ
Wielkopolski w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę
Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie w wyniku głosowania wyraziła
zgodę.
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 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
8) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2015 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp.
w 2015 roku.
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Książ
Wielkopolski w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną
Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
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2014- 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww.
stowarzyszeniu.
14) Interpelacje i zapytania radnych.
15) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16) Wolne głosy, wnioski i informacje.
17) Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwag do przedstawionego porządku. Uwag
nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Porządek obrad, zaproszenia na sesję Rady Miejskiej stanowią załączniki nr 3
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 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.
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 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad poprosił Pana Burmistrza o kilka słów na temat ww. projektu.
Burmistrz 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 jego dewastacją oraz uporządkowanie ładu
przestrzennego. Ponadto jak poinformował burmistrz projekt zmiany Studium wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach
od 30 stycznia 2015 r. do 22 lutego br. W toku wyłożenia projektu zmiany studium wpłynęła
jedna uwaga, która nie została uwzględniona, ponieważ nie dotyczyła obszaru objętego
Studium.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały i zapytał
czy radni mają uwagi bądź zapytania.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/25/2015,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
Przewodniczący obrad odczytał stosowny projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi
bądź zapytania.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 12 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr VII/26/2015, która stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2015 rok.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak
z uwagi na obecnych sołtysów i innych gości o omówienie zmian do projektu uchwały.
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 67 663,00 zł, w tym:
- zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.87.2015.4 zmniejszony plan
w rozdziale 85212 ( świadczenia rodzinne) na kwotę 9 868,00 zł, natomiast zwiększono plan
rozdziału 85213 o kwotę 9 868,00 zł ( składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne). Ustalono plan w rozdziale 85295 w wysokości
400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011,2012
i 2014 rok oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2014.
- zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB -I.3111.72.2015.2 ustalono plan
w rozdziale 85295 w wysokości 863,00 zł na realizację bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej – realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
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Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
4. 854 - zwiększono o kwotę 70 488,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.85.2015.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów. Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian
w postaci zwiększenia wysokości planu o kwotę 3 202 560,00 zł. z tego wolne środki
w wysokości 3 051 047,00 zł. Zmian dokonano w działach:
1. 010 – dokonano zwiększenia o kwotę 500 000,00 zł z tego:
- zwiększono o 100 000,00 zł zadanie pn. „ Budowa siei 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.
4. 750 – zwiększono o kwotę brakujących środków w wysokości 93 026,00 zł na usługi
INFORLEX, wywóz śmieci, przesyłki listowe, LEX. Usługi remontowe dotyczą remontu
podłóg w biurach oraz klimatyzacji, zakupy dotyczą wymiany części szaf. Zwiększono środki
na szkolenie i delegację nowego pracownika – Kierownik USC oraz zwiększono środki na
fundusz socjalny.
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. 801 – Dokonano przeniesień wysokości wydatków pomiędzy rozdziałami do nowych
działów klasyfikacji budżetowej ( 80149 i 80150) związanych subwencją oświatową na
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w Szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych.
7. 851 – zwiększono o kwotę 44 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont świetlicy
wychowawczej w Mchach.
8. 852. Dokonano przeniesie pomiędzy paragrafami.
9. 900 zwiększono o kwotę 90 000,00 zł. na inwestycję pn. „ Budowa szaletu publicznego
w Książu Wlkp.”.
10. 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.
11. 926 – zwiększono o kwotę 47 000,00 zł z tego;
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- na remont dachu szatni na boisku ORLIK oraz malowanie ścian w wewnątrz budynku
w wysokości 35 000,00 zł,
- utwardzenie placu rekreacyjnego we wsi Sebastianowo w wysokości 12 000,00 zł.
Przewodniczący obrad podziękował Pani Skarbnik za szczegółowe omówienie zmian
i odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych przy 12 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr VII/27/2015, która stanowi załącznik nr
8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/28/2015,
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 11 głosach „za” i 4 głosach
„wstrzymujących się ” podjęła uchwałę nr VII/29/2015, która stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2015
roku.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/ 30/2015,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę, od 17:55 do 18:05.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Książ
Wielkopolski w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę
Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu.
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Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak w temacie powyższego projektu uchwały
poinformował, że w okresie przynależności do grupy Lider Zielonej Wielkopolski gmina
Książ Wlkp. skorzystała z dwóch dużych projektów na kwotę ok. 600,00 zł. Była to
modernizacja ksiąskiego rynku oraz dwóch wiejskich świetlic w Konarzycach i Kiełczynku.
Ponadto gmina uczestniczyła w 14 małych, różnych projektach do kwoty 25 000, 00 zł. Były
to m. in. projekty na zorganizowanie Dni Książa, wydawanie publikacji i budowę
zewnętrznych siłowni. Reasumując jak powiedział burmistrz korzyści są wymierne, tym
bardziej ze rozdanie środków odbywa się na zasadzie porozumienia dżentelmeńskiego.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/31/2015,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono żadnych interpelacji.
Ad 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na pytania i wnioski zgłoszone na
wcześniejszych posiedzeniach oraz na zgłoszoną interpelację radnego Bohdana Kaczmarka
w dniu 10 marca br.
Ad 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak zapytała na jakim etapie jest remont strażnicy w Chrząstowie,
czy jest już sporządzona dokumentacja?
Kierownik Referatu Gospodarczego Pan Grzegorz Rabczewski poinformował, że na
chwile obecną trwają prace projektowe. Umowa na opracowanie projektu została podpisana
z właścicielem pracowni Panem Michałem Ostojskim.
Radny Rady Powiatu Pan Wojciech Świdurski poinformował także o pracach jakie będą
poczynione w zakresie poprawy stanu jakości nawierzchni dróg powiatowych (będą to
odcinki dróg: w tzw. „olszynkach”, oraz od Gogolewa do Świączynia).
Ad 17. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął VII sesję Rady Miejskiej
o godz. 18.50.
Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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