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O.0002.40.2014       

                                            PROTOKÓŁ  NR  XL/2014 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu  10 lutego 2014 roku w godz. 16,00 – 17.05  

w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi 

załącznik    nr 1 do niniejszego protokołu.   

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak, 

Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak, 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak, 

Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki, 

Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, 

Sołtysi, 

Przedstawiciele mediów – Tygodnik Śremski. 

 

Lista obecności sołtysów i zaproszonych  gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

Do punktu 1 i 2 porządku obrad: 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając XL sesję Rady Miejskiej 

powitał Radnych, Burmistrza,  Zastępcę Burmistrza , Skarbnika Gminy oraz przybyłych 

gości. 

Stwierdził, że, na sali jest obecnych 13 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Radny  Leszek Kaczmarek - nieobecny usprawiedliwiony. 

Radny Sławomir Przybylski – nieobecny usprawiedliwiony  

 

Do punktu 3  porządku obrad: 

Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do 

protokołu. 
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Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym 

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Książu Wlkp. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie   upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Książu Wlkp.  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

10. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego   

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „ Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Książ Wlkp. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej  

Specjalnej  Strefy Ekonomicznej  „INWEST-PARK”  nieruchomości  położonych na 

terenie Gminy Książ Wlkp. 

15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach  awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Książ Wlkp. 

16. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2013. 

17. Sprawozdanie  stałych Komisji Rady z działalności w 2013 roku. 

18.  Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i informacje 

21. Zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 
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Na początku  XL Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  miało miejsce wręczenie wyróżnienia 

dla naszej gminy, która została laureatem I miejsca w drugiej edycji konkursu „Dobre 

Praktyki” na najciekawszy projekt realizowany ze środków PROW, którego organizatorem 

była Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski.  

Nagrodzony projekt nosił nazwę „Przebudowa płyty Placu Kosynierów (rynku miejskiego)  

w Książu Wlkp.”, który został zrealizowany w latach 2010-2011. Jego celem było stworzenie 

komfortowego i przyjaznego zaplecza dla mieszkańców chcących spędzać wolny czas  

z dziećmi. Rewitalizowany Rynek miał się stać również wizytówką miejscowości oraz 

zwiększyć jego atrakcyjność turystyczną.  

Wartość całego projektu – 2 557 413,38 zł natomiast dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich wyniosło 492 710,00 zł.  

Puchar za zajęcie I miejsca i dyplom odebrał Burmistrz Książa Wlkp. z rąk Vice Prezesa 

Zarządu Stowarzyszenia Pana Kazimierza Balceraka. Burmistrz podziękował za przyznane 

wyróżnienie i docenienie ksiąskiego przedsięwzięcia.  

Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XXXIX   Sesji Rady Miejskiej z dnia 30  grudnia 2013 r. został przyjęty, bez uwag         

w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych -  jednogłośnie, bez odczytywania. 

 

Do punktu 5  porządku obrad: 

Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak złożył informację o działaniach 

podejmowanych    w okresie    międzysesyjnym. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 6  porządku obrad: 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
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Do punktu 7 porządku obrad ; 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu 

Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych  podjęła jednogłośnie uchwałę nr XL /255/2014, 

która stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu  8 porządku obrad ; 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych  podjęła jednogłośnie uchwałę nr XL /256 /2014, 

która stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu  9 porządku obrad ; 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie   upoważnienia Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.  do załatwiania indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych  podjęła jednogłośnie uchwałę nr XL /257 /2014, 

która stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu  10 porządku obrad ; 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego  w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020.  
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Pani Róża Jędrzejczak   Kierownik OPS w Książu Wlkp.  omówiła  projekt tej uchwały. 

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020 przyczyni się do ograniczenia zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży  

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 

Dzięki programowi w sytuacjach  szczególnie uzasadnionych, gdy dziecko wyrazi chęć  

skorzystania z posiłku  będzie możliwe udzielenie takiej formy pomocy po uprzednim 

poinformowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej przez Dyrektora Szkoły lub Przedszkola, do 

której uczęszcza dziecko. 

Warunkiem  finansowania posiłków w tej formie jest nieprzekroczenie 20% liczby 

dożywianych ogółem w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy. 

Do 31.12.2013 r. nie było wymagane posiadanie programu osłonowego. Pomoc w formie tzw. 

,, Listy Dyrektora” wynikała z zapisów ustawy z dnia 29.12.2005 r. o  ustanowieniu programu 

wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych  podjęła jednogłośnie uchwałę nr XL /258 /2014, 

która stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu  11 porządku obrad ; 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania  

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „ Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Pani Róża Jędrzejczak – Kierownik OPS w Książu Wlkp.  omówiła projekt tej uchwały. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom spełniającym 

kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej,  które aktualnie 

wynosi dla osoby  samotnie gospodarującej  542 zł , dla osoby w rodzinie 456 zł. 

Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji 

Uchwały Rady Ministrów  z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie 
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dożywiania” na lata 2014- 2020 gmina może udzielić wsparcia w formie świadczenia 

pieniężnego osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 150 % 

kryterium tylko w sytuacji podjęcia stosownych uchwał podwyższających do tego poziomu 

kryterium dochodowe tj. dla osoby samotnej do 813 zł, dla osoby w rodzinie do 684 zł. 

Zauważyć należy, że obowiązująca  do grudnia ubiegłego roku ustawa  w sprawie dożywiania 

pozwalała udzielić wsparcia osobom i rodzinom  spełniającym podwyższone kryteria do 

150% . 

Podjęcie niniejszej uchwały przyczyni się  do objęcia szerszej grupy  osób znajdujących się  

w trudnej sytuacji w celu zabezpieczenia potrzeb  żywnościowych. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych  podjęła jednogłośnie uchwałę nr XL /259 /2014, 

która stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu  12  porządku obrad ; 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie  określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020. 

Pani Róża  Jędrzejczak – Kierownik OPS w Książu Wlkp. omówiła projekt uchwały. 

Do dnia 31 grudnia 2013r. obowiązywał program dożywiania określony ustawą 

z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,, Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” na lata 2006- 2013 r. 

Zgodnie z tym programem  pomoc w formie posiłków przysługiwała bezpłatnie osobom  

i rodzinom, których dochody kształtowały się do wysokości 150 % kryterium dochodowego 

określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

Aktualnie zasady udzielania pomocy w formie  dożywiania określone są w Uchwale Rady 

Ministrów Nr 221 z dnia 10.12.2013 r., zgodnie z którymi świadczenie w formie posiłku  

przysługuje bezpłatnie osobom spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150 % 

kryterium ustawowego pod warunkiem przyjęcia przez gminy  Uchwały na podstawie art. 96 
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ust. 4 ustawy o pomocy społecznej podwyższającej kwotę kryterium dochodowego  do 150 % 

tj. do wysokości  do której nie żąda  sie zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub 

świadczenie rzeczowe. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych  podjęła jednogłośnie uchwałę nr XL /260 /2014, 

która stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu  13  porządku obrad ; 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ Wlkp. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych  podjęła jednogłośnie uchwałę nr XL /261 /2014, 

która stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu  14  porządku obrad ; 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie 

w granice Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy Ekonomicznej  „INWEST-PARK”  nieruchomości  

położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych  podjęła jednogłośnie uchwałę nr XL /262 /2014, 

która stanowi załącznik nr  13 do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 15 porządku obrad ; 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  

awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

przedstawiła  Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. 

Dyskusji w tym temacie nie było. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie, które 

stanowi załącznik nr  14  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 16 porządku obrad; 

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 

2013. 

Ponieważ nie było uwag  Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem 

przedstawionego sprawozdania. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie, które 

stanowi załącznik nr  15 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,40 – 16.45..     

 

Do punktu 17 porządku obrad : 

a) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący Komisji             

Pan Ryszard Szymański. 

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu 

b) sprawozdanie z działalności  Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu, złożyła 

Przewodnicząca Komisji  Pani Bogumiła Skiera.  

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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c) sprawozdanie z działalności Komisji   Społeczno –Gospodarczej, złożył 

Przewodniczący Komisji  Pan Maciej Lewandowski. 

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

d) sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, złożył 

Przewodniczący Komisji  Pan Kazimierz Zegar. 

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu.          

 Do punktu 18 porządku obrad; 

Radni nie złożyli interpelacji i zapytań. 

 

Do punktu 19 porządku obrad; 

Nie udzielano odpowiedzi na wnioski  i interpelacje . 

 

Do punktu 20 porządku obrad : 

Nie złożono wolnych wniosków i informacji. 

 

Do punktu 21  porządku obrad:               

Ponieważ wyczerpano  porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za 

udział i zamknął XL Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17.05  

 

                                                                                

 

              Przewodniczący 

                                                                                   Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

 

                                                                                       /-/ Paweł  Walkowiak 

Protokołowała                                                    

Zdzisława Wilak                                   

 


