O.0002.45.2014

PROTOKÓŁ NR XLV/2014
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 29 września 2014 roku w godz.
od 16:00 do 18:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
W sesji uczestniczyło 13 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Nieobecny 1 radny, tj:
1. Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Zastępca Burmistrza- Pani Bogumiła Walczak,
Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak,
Sekretarz Gminy- Pani Mirela Grześkowiak,
Radca Prawny- Pan Krzysztof Janicki,
Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Sołtysi, Przedstawiciel prasy
lokalnej.
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 XLV sesję Rady Miejskiej
powitał wszystkich obecnych Radnych, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza
oraz przybyłych gości.
Do punktu 3 obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenie na sesję Rady Miejskiej stanowią załączniki nr 3
do niniejszego protokołu.
Porządek obrad przedstawia się 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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za I półrocze
2014 r.
1

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego w gminie
Książ Wlkp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym
Kiełczynek na północ od drogi wojewódzkiej 436.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2015.
13. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu
wyborczym nr 1.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ
Wlkp.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora
Jarosławskiego.- część zachodnia w Gminie Książ Wlkp.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół nr XLIV/2014 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014 roku został przyjęty
bez uwag w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych jednogłośnie- bez odczytywania.
Do punktu 5 porządku obrad:
Przewodniczący Rady Miejskiej złożył informację o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Do punktu 6 porządku obrad:
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Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza złożyła Pani Bogumiła WalczakZastępca Burmistrza, sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak- czy są pytania do złożonej
informacji oraz sprawozdania Burmistrza?
Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację dotyczącą wyjazdu Burmistrza
w dniach 16 i 17 września do Białej Rawskiej na XV Kongres Gmin Wiejskich
z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, jaki cel miał wyjazd, czy tylko
prestiżowy?
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak- reprezentujemy gminę wiejska
i tak jak ościenne władze gmin Dolska czy Brodnicy jesteśmy zapraszani na tego rodzaju
spotkania. Myślę, że takie wyjazdy wynikają ze statusu społecznego i jego roli.
Do punktu 7 porządku obrad:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za I półrocze 2014 r.
Radni zapoznali się z informacją na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 września 2014 r.
oraz na komisji Budżetu, Prawa i Samorządu w dniu 11 września br. Opinia Składu
Orzekającego RIO została także odczytana przez Panią Barbarę Matuszczak- Skarbnika
Gminy, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Opinia Rio jest pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do złożonej informacji.
Do punktu 8 porządku obrad:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.
Pytań nie było, w związku z tym,
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/288/2014,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Do punktu 9 porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego w Gminie Książ Wlkp. Przewodniczący Rady
Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/289/2014,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Do punktu 10 porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek na
północ od drogi wojewódzkiej 436.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/290/2014,
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Do punktu 11 porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/291/2014,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Do punktu 12 porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/292/2014,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Do punktu 13 porządku obrad:
Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu
wyborczym nr 1. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/293/2014,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Do punktu 14 porządku obrad:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał
projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/294/2014,
która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Do punktu 15 porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w tym 9 głosów za, 1 głosie przeciw i 3 głosami
wstrzymującymi się podjęła uchwałę nr XLV/295/2014, która stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu.
Do punktu 16 porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/296/2014,
która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Do punktu 17 porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/297/2014,
która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Do punktu 18 porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego- część
zachodnia w gminie Książ Wlkp.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/297/2014,
która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Do punktu 19 porządku obrad: Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Antonina Jankowiak- proszę o rozpatrzenie sprawy dotyczącej sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie jeziora
Jarosławskiego części wschodniej.
Radny Jacek Mądry- składam wniosek z prośbą o rozpatrzenie możliwości podniesienie
progu dotacji z budżetu gminy Książ Wlkp. dla niepublicznych szkół i przedszkoli z 75 % na
80 %.
Sołtys Chrząstowa Dariusz Górka- proszę o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok następujących spraw:
- projektu i wykonania oświetlenia w Chrząstowie przy posesjach o numerach 1, 4, 8, 13a,
- dołożenie dwóch punktów świetlnych przy drodze do szkoły i jednego punktu przy starym
przedszkolu, (posesja Pana Banaszaka),
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze brukowej do szkoły,
- wynajęcie sali w okresie zimowych na 2 godziny tygodniowo z przeznaczeniem na rekreacje
sportową po godzinie dla młodzieży i kobiet,
- sfinansowanie organizowanego turnieju sołectw w siatkówce,
-zamontowanie sygnalizatora spowalniającego ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 436
przy przejściu dla pieszych,
-wyznaczenie przejścia dla pieszych przy przystanku PKS (na wysokości posesji nr 9),
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-zamontowanie przy znakach oznaczających początek i koniec terenu zabudowanego znaków
ostrzegawczych „uwaga dzieci”,
- umożliwienie mieszkańcom korzystania z szerokopasmowego Internetu.
Dyrektor Gimnazjum Pan Wojciech Świdurski- proszę o wystosowanie pisma do
Wojewódzkiego Zarządu Dróg (WZD) celem zamontowania sygnalizatorów spowalniających
ruch pojazdów przy szkole w Książu Wlkp.
Do punktu 20 porządku obrad: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wcześniejsze wnioski radnych
z poprzedniej sesji na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 września 2014 r.
Do punktu 21 porządku obrad: Wolne wnioski i informacje
Radny Maciej Lewandowski- proszę o informacje o godzinach otwarcia gratowiska
i czy jest zatrudniona „tam” osoba?
Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak- gratowisko będzie czynne we wtorki
i czwartki od godz. 10: 00 do 17:00 , w soboty od 8:00 do 14:00. Jeśli będzie potrzeba
zmiany godzin to oczywiście weźmiemy to pod uwagę. Osoba została zatrudniona na pół
etatu.
Prezes Stowarzyszenia Przedszkola Niepublicznego w Chrząstowie Pan Zbigniew
Szozda- chciałbym powrócić do sprawy naliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
Skoro Uchwała Rady Miejskiej była zgodna z prawem, to dlaczego Najwyższa Izba Kontroli
to zakwestionowała? w wystąpieniach pokontrolnych NIK widnieje zapis, że kwota dotacji
dla niepublicznych przedszkoli została błędnie naliczona począwszy od 2011 roku do
września 2013 roku. Wartość zaniżonych dotacji opiewa na kwotę 162 000,00 zł.
Bardzo się cieszę, ze radny Jacek Mądry złożył wniosek o podwyższenie progu dotacji.
Jestem tego samego zdania.
Do punktu 22 porządku obrad: Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył obrady XLV sesji o godz. 18:15.

Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Walkowiak
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