O.0012.5.46.2014
PROTOKÓŁ NR 46/2014

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 23
października 2014 r. w godzinach od 10:00 do 11:45 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.

W komisji Rady Miejskiej uczestniczyło 13 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
Nieobecnych 1 radny, tj:
Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp.- Pan Teofil Marciniak
Zastępca Burmistrza- Pani Bogumiła Walczak
Sekretarz Gminy- Pani Mirela Grześkowiak
Pracownik Urzędu Miejskiego – księgowa Pani Prakseda Muślewska
Ad 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
powitał wszystkich obecnych radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali obecnych
jest 13 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Porządek posiedzenia, zaproszenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ
Wlkp. na 2014 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2015.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na
2015 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2015.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni
zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka
w Mchach.
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ
Wlkp. na lata 2014-2020.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Książ Wlkp.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ
Wlkp. na 2014 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu przez Panią Praksedę Muślewską.
Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 452 071,85 zł w działach:
1/ 010 – zwiększono o kwotę 164 133,85 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.373.2014.8 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za
drugi okres płatniczy. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2/ 801 – zwiększono o kwotę 21 296,00 zł, jako pomoc w zakresie małych projektów
w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
na operację „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa
Antoniego Baraniaka w Mchach”, zgodnie z umową pomiędzy gminą, a Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Po stronie wydatków
dokonano odpowiednich zmian.
3/ 852 – zwiększono o kwotę 137 667,00 zł w tym:
- rozdział 85212 – o 35 565,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.350.2014.6 z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia
pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz o kwotę
79 769,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.365.2014.8 na
realizacje ustawy o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku
z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku,
- rozdział 85214 zwiększono o kwotę 13 114,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.347.2014.8 na realizacje własnych bieżących zadań gminy na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rozdział 85216 zwiększono o kwotę 7 210,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2014.6 na realizację własnych zadań bieżących gminy na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
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- 85295 zwiększono o kwotę 11 009,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.363.2014.3 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
4/ 854 – zwiększono o kwotę 82 823,00 zł z tego:
- kwotę 77 600,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.359.2014.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów,
- kwotę 5 223,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2014.8
przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „ Wyprawka
szkolna”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
5/ 921 – zwiększono o kwotę 25 000,00 zł, jako pomoc w zakresie małych projektów
w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
na operację „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie”. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian.
6/ 926 – zwiększono o kwotę 21 152,00 zł, jako pomoc w zakresie małych projektów
w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
na operację „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym na placu przy ul. 23
Stycznia w Książu Wlkp. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Po dokonanych korektach po stronie wydatków budżetu i przeliczeniu środków na projekty
z udziałem środków z Unii Europejskiej pozostałą kwotę w wysokości 33 048,00 zł
przeznaczono na:
- w dziale 600 kwotę 10 333,00 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- w dziale 750 kwotę 3 000,00 zł na koszty postępowań sądowych,
- w dziale 921 kwotę 19 715,00 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji podmiotowej dla
Centrum Kultury Książ Wlkp. na realizacje małego projektu w ramach działania 413
„wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - objętego PROW 2007-2013 na wydanie powieści „
Stach Wichura. Powieść historyczna z 1948 roku autorstwa Macieja R. Wierzbińskiego.
Pozostałych zmian dokonano pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu w celu
dostosowania wysokości plany wydatków w stosunku do potrzeb.
Przewodniczący Rady Miejskiej- czy są pytania do omówionych zamian w budżecie?
Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację czy kwota modernizacji świetlicy
w Gogolewie to środki pochodzące tylko z budżetu?
Burmistrz Teofil Marciniak- kwota 25 000,00 jest wyodrębniona z budżetu Gminy,
natomiast pozostała kwota w takiej samej wysokości pochodzi ze środków zewnętrznych.
Radna Antonina Jankowiak- jaka jest wartość całkowita operacji „Budowa siłowni
zewnętrznej na terenie rekreacyjnym na placu przy ul. 23 stycznia w Książu Wlkp.”?
Pani Prakseda Muślewska- całkowity koszt to kwota 32 600 , z tego 21 152,00 to środki
zewnętrzne, a 11 448,00 to środki z budżetu Gminy.
Radny Sławomir Przybylski- proszę o informację z czego wynika kwota 3000,00 zł w dziale
750 – koszty postępowań sądowych?
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Burmistrz Teofil Marciniak- takie postępowania są prowadzone – koszty dotyczą
4 przypadków (eksmisji).
Radny Sławomir Przybylski- czy w dziale 921 , kwota 19 715,00 zł na zwiększenie dotacji
podmiotowej dla Centrum Kultury Książ Wlkp. jest to kwota wystarczająca, ile procent
stanowi wartość środków zewnętrznych?
Pani Prakseda Muślewska- 80 % będzie stanowiło dofinansowanie, natomiast 20 % to
środki wyodrębnione z naszego budżetu.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2015. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Burmistrz Teofil Marciniak- ze względu na niską inflację wysokość podatków jest
niezmienna i ich wysokość jest analogiczna do roku ubiegłego.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na
2015 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radna Kazimierz Zegar- proponuję, aby poziom stawki był w takiej samej wysokości co
w roku ubiegłym.
Radna Antonina Jankowiak- proponuję, aby obniżyć do 57,00 zł / q.
Radny Sławomir Przybylski- moja propozycja jest, aby stawka była analogiczna do roku
ubiegłego.
Radna Elżbieta Stępa- jestem tego samego zdania.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie opowiedziała się za stawką 57,50 zł/ q czyli
analogicznie do roku 2014 r.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni
zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka
w Mchach. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Projekt
uchwały jest analogiczny do uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni w Książu
Wlkp. Z uwagi na powstałą siłownię zewnętrzną na terenie Zespołu Szkół w Mchach była
potrzeba opracowania regulaminu, który jest niezbędny do korzystania z urządzeń siłowni
i standardów zachowania osób z nich korzystających.
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Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację jakie jest zainteresowanie siłownią już
funkcjonującą w Książu Wlkp., (tą w parku) ?
Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak- ewidencji nie prowadzimy,
ale zainteresowanie jest duże (bywały nawet kolejki osób do skorzystania z danego
urządzenia).
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował przybyłym planistom za udział i omówienie
projektów uchwał oraz zarządził 10- minutową przerwę od 10:55 do 11 :05.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020. Projekt
uchwały został omówiony przez Kierownika Opieki Społecznej Panią Różę Jędrzejczak,
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pani Róża Jędrzejczak- projekt uchwały jest kontynuacją lat ubiegłych. Niestety przemoc
w rodzinach jest nadal aktualnym zjawiskiem, choć z zebranych informacji wynika, ze liczba
formularzy „niebieskich kart” zmniejszyła się – w 2012 wydano 22 karty, w 2013 – 17, a do
dnia dzisiejszego (rok 2014) – wydano 4 karty. Program zawiera cele szczegółowe i ma za
zadanie przeciwdziałać przemocy poprzez szybkie i skuteczne podejmowanie działań
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ
Wlkp. na lata 2014-2020. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak- po zmianach omówionych na wspólnym
posiedzeniu Komisji w dniu 3 września, projekt strategii został wysłany do Państwa w celu
ponownych konsultacji. Konsultacje mogły być zgłaszane w formie opinii, uwag i propozycji
na Formularzu zgłoszenia opinii, dostępnym na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce BIP.
Projekt strategii wraz z informacją nt. konsultacji został przekazany także wszystkim
sołtysom. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nr 118/ 2014 roku konsultacje trwały od 16
września do 10 października br. W wyznaczonym czasie do tut. Urzędu nie wpłynęła żadna
opinia, uwaga bądź sugestia.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Książ Wlkp. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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
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miejscowości wyłączonych została opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania
ścieków komunalnych.
Radna Antonina Jankowiak- do którego roku winien być skanalizowany cały obszar
gminny?
Burmistrz Pan Teofil Marciniak- do 2020 roku.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak- program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
zakłada tworzenie i rozwój ekonomiczny warunków edukacyjnych poprzez pomoc materialną
udzieloną uzdolnionym uczniom. Zostanie opracowany także Regulamin, który uszczegółowi
sposoby i zasady wspierania.
Radna Antonina Jankowiak- bardzo się cieszę, że nasza Gmina będzie wspierać
uzdolnionych uczniów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak- należałoby się zastanowić czy
ważna jest ilość przyznanych pomocy czy wartość, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej ma
to być uczeń uzdolniony z osiągnięciami.
Radna Agnieszka Weber- Hałaburda – czy uzyskanie stypendium warunkuje spełnieniem
dwóch przesłanek czyli zamieszkania na terenie Gminy i uczęszczania do szkół
zlokalizowanych na terenie Gminy?
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak- tak, oba warunki muszą być spełnione.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak- proszę kilka słów na temat
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/ 2014.
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak- informacja ta jest przekazywana co roku do
końca października. Została sporządzona w oparciu o dane od Dyrektorów szkół. Duży postęp
poczyniono w Zespole Szkół w Mchach oraz Konarzycach (w przypadku wyników
sprawdzianu szóstych klas). Tam, gdzie jest potrzeba poprawy wyników wprowadza się różne
działania mające na celu ich poprawę.
Ad 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja w obecności 13 radnych
jednogłośnie przyjęła protokół nr 45/ 2014 z dnia 26 września 2014 r.
Ad 12. Wolne wnioski i informacje.
Radny Ryszard Szymański- na ulicy Krybusa proszę o interwencję w sprawie dziury
w asfalcie.
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Radny Sławomir Przybylski- wnioskuję w sprawie wycięcia krzaków na drodze w kierunku
Włościejewic, (utrudniają prawidłowy przejazd na drodze),
- brak ulotek dotyczących gratowiska, (mieszkańcy nie są doinformowani).
Radny Jacek Mądry- ponawiam wniosek dotyczący rozpatrzenia możliwości podniesienia
progu dotacji z budżetu gminy do 80 % dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
Ad 13 . Zakończenie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 11:45.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Paweł Walkowiak
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