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O.0002.46.2014 

 

PROTOKÓŁ NR XLVI/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 27 pażdziernika 2014 roku  

w godz. od 16:00 do 18:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecnych 2 radnych, tj: 

1. Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony 

2. Sławomir Przybylski- usprawiedliwiony  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Burmistrz – Pan Teofil Marciniak 

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 XLVI sesję Rady 

Miejskiej powitał wszystkich obecnych Radnych, Burmistrza, 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: 

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. 
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7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 

2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na rok 2015. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 

kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie 

Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

 w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wlkp. na lata 

2014- 2020. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Książ Wlkp. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci. 

16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

17. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń 

majątkowych. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 4 porządku obrad: 

Protokół nr XLV/2014 z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 września 2014 roku został przyjęty 

bez uwag w głosowaniu jawnym w obecności 12 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: 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   

 

Do punktu 7 porządku obrad: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.  

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVI/299/2014, 

która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Do punktu 8 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2015. 

 

Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak- przed odczytaniem projektów uchwał 

dotyczących podatków od nieruchomości, od środków transportowych, oraz w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta proszę o zabranie głosu przez Pana Burmistrza Teofila 

Marciniak tytułem wstępu z uwagi na przybyłych gości (sołtysów i dyrektorów szkół). 

Burmistrz Teofil Marciniak- chciałabym poinformować, że nie będzie podwyżek wysokości 

stawek od ww. podatków ze względu na niską inflację, a zatem ich wysokość jest analogiczna 

do roku ubiegłego.  

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVI/300/2014, 

która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 9 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków 

transportowych na 2015 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.  

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVI/301/2014, 

która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 10 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 

2015. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały, oraz postanowienie nr 1/ 

2014 z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie obniżenia stawek podatku rolnego na 2015 

rok, z treści opinii wynika, że obniżenie w stosunku do komunikatu Prezesa GUS, średniej 

ceny skupu żyta do kwoty 57,50 zł za 1 q dla potrzeb naliczenia podatku rolnego w roku 2015 

jest celowy i w pełni uzasadniony.   

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVI/302/2014, 

która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

 

Do punktu 11 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania 

z siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego 

Baraniaka w Mchach. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. 

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVI/303/2014, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

 

Do punktu 12 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2015-2020. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. 
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Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVI/304/2014, 

która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 13 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta  

i Gminy Książ Wlkp. na lata 2014- 2020. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt 

uchwały.  

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVI/305/2014, 

która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 14 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Książ 

Wlkp. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zabranie głosu Pana Burmistrza Teofila 

Marciniak tytułem wstępu, a następnie odczytał projekt uchwały, gdzie integralnym  

załącznikiem jest  projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

Burmistrz Teofil Marciniak-  ustalenia dotyczą zmiany granic aglomeracji Książ 

Wielkopolski. Zmiana polega na wyłączeniu z terenu aglomeracji następujących 

miejscowości: Zakrzewice, Kiełczyn, Kiełczynek, Brzóstownia, Konarzyce oraz Jarosławki. 

Powyższe miejscowości zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji. Do 

miejscowości wyłączonych została opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania 

ścieków komunalnych.  

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVI/306/2014, 

która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 15 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt 

uchwały.  

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVI/307/2014, 

która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 16 porządku obrad: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2013/2014 w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła informację, która stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 17 porządku obrad: Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotycząca 

analizy oświadczeń majątkowych. 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli stosowne 

informacje, które stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Do punktu 18 porządku obrad: Interpelacje i zapytania radnych. 

Nie zgłoszono interpelacji.  
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Do punktu 19 porządku obrad: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz  

z  posiedzenia wspólnego komisji. 

 

Do punktu 20 porządku obrad: Wolne wnioski i informacje 

Radny Kazimierz Zegar- proszę o informację czy są problemy z opróżnieniem szamb 

ekologicznych?  

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Pan Marian Kaźmierczak – problemów 

z odbiorem nie ma. Trudność pojawia się w momencie kiedy kilka miejscowości zgłasza 

wywóz w tym samym dniu. Dlatego wskazana jest wcześniejsza informacja, wtedy można 

prace rozłożyć w czasie.     

Radny Jacek Mądry- czy wniosek ustosunkowujący się do możliwości podniesienia progu 

dotacji do 80 % jest w toku realizacji?  

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- tak, informacja (odpowiedź) będzie Państwu przekazana  

w formie pisemnej.  

Sołtys wsi Chrząstowo Pan Dariusz Górka- wnioskuję w sprawie naprawy asfaltu  

w Chrząstowie (występują liczne dziury) przy posesji Państwa Sieradzkich i Genderków. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp. –Pani Małgorzata Stefaniak- proszę  

o informację czy projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium 

uzdolnionym dzieciom będzie poddany pod konsultację? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- oczywiście, że tak.  

Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp. Pan Wojciech Świdurski- proszę o informację  

w sprawie zdarzenia jakie miało miejsce w dniu 13 października br. (ewakuacja uczniów 

i pracowników szkoły na wskutek niepożądanego zapachu), znamy przyczynę? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak-  otrzymaliśmy informację z Komedy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) oraz G.E.N. GAZ Energia. Z informacji wynika, że nie 

stwierdzono wypływu gazu z sieci gazowej, natomiast straż pożarna poinformowała, że 

przyczyną zapachu były prace oczyszczania i wypompowania nieczystości zgromadzonych na 

terenie jednej z firm. Obie informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

Czekamy jeszcze za informacją z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Lesznie, gdzie w chwili obecnej trwa postępowanie wyjaśniające.    

   

Do punktu 21 porządku obrad: Zamknięcie obrad. 

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 

wszystkim za udział i zakończył obrady XLVI sesji o godz. 18:15. 

 

 

 

Protokołowała                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 

Danuta Biniasz- Celka                                                         Paweł Walkowiak 
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