O.0006.5.2011
PROTOKÓL NR V/2010
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 24 stycznia 2010 roku w godz. 16,00 – 18,00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W sesji uczestniczyło 14 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 Książa Wlkp. Pani Bogumiła Walczak,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
Sekretarz Gminy Książ Wlkp. Pani Mirela Grześkowiak,
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
Sołtysi,
Przedstawiciel mediów – Tydzień Ziemi Śremskiej, 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 V sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz
przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 radnych, Radny Leszek Kaczmarek - nieobecny, zatem
Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujący punkt:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.
na lata 2011-2021.

Punkt ten proponuję wprowadzić po punkcie 5.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w
punktu do porządku obrad sesji.
Przewodniczący obrad zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 7:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i
niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Ponieważ zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
projekt tej uchwały jest obecnie poddany konsultacjom, które trwają do dnia 07 lutego br. i
dlatego nie może być uwzględniony w dzisiejszym porządku obrad.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na zdjęcie w/w punktu
z porządku obrad sesji.
Wobec czego porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ
Wlkp. na lata 2011-2021.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i informacje
14.Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
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Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. został przyjęty, bez uwag w
głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
Do punktu 5 porządku obrad:
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny Zegar zwrócił się z zapytaniem pod jaką drogę dotyczyło podpisanie aktu notarialnego w
miejscowości Jarosławki.
Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o drogę, która prowadzi do Obredy.
Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania.
Do punktu 6 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/17 /2011, która
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt budżetu na 2011 r. został przekazany w
terminie ustawowym tj. 15.11.2010 r., który został przesłany Radnym i do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Nad tym projektem pracowały poszczególne Komisje Rady Miejskiej jak
również omawiano na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę
przez niego wyznaczoną,
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie budżetu gminy
na rok 2011. Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu
2)

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag
zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
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Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2011. W/w opinia stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał stanowisko w sprawie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na rok 2011. W/w stanowisko stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.
3) odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych
członków komisji,
Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odczytali
opinię komisji o projekcie budżetu na 2011 rok. W/w opinie stanowią załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,
które może być:

negatywne

lub przychylające się do wniosków w całości lub w

poszczególnych ich punktach.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał stanowisko w sprawie opinii stałych Komisji Rady
Miejskiej. W/w stanowisko stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
5) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu.
Autopoprawki stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
6) dyskusja nad projektem budżetu,
Dyskusji nad projektem budżetu nie było.

7) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
Ponieważ nie było uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie proponowane zmiany:
Autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2011 Burmistrza Książa Wlkp.,
1. W wyniku dokonania zmiany po stronie dochodów w postaci zwiększenia w dziale 901, rozdz.
90001 w § 6208 o kwotę 1 261 768 zł. – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich dotyczące
inwestycji pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie” z
uwagi na opóźnienia w rozliczeniu i dokonaną zmianą w budżecie gminy na 2010 rok w
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uchwale Nr III/8/2010 rok Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 roku, zmianie
uległy dochody budżetu na 2011 i po zmianie wynoszą 23 153 149 zł. Zmiany dokonano w
załączniku Nr 1- dochody. Zmianie uległy również dochody majątkowe, które z kwoty
1 150 034 zł. wynoszą 2 411 802 zł. oraz § 1ust.2 pkt. 3 kwotę 1 113 754 zastąpiono kwotą
2 375 522 zł.
W związku z powyższym dokonano również korekty w załączniku Nr 7 Przychody i rozchody
budżetu – Zwiększając rozchody o kwotę 1 260 000 zł. z tytuły spłat pożyczki na wyprzedzające
finansowanie z budżetu państwa zadań z udziałem środków europejskich.
Powyższa zmiana spowodowała zmianę § 3 uchwały - deficyt kwotę 5672 695 zł. zastąpiono
kwotą 4 410 927 zł.
W § 4 planowana kwota przychodów 5 754 395 zł. zastąpiono kwotą 5 752 627 zł. Różnica
1 768 zł. wynika z kwoty dochodów, że zwiększono dochody o kwotę 1 261 768 zł, a rozchody
zwiększono o kwotę 1 260 000 zł.
W § 5 planowaną kwotą rozchodów w wysokości 81 700 zł. zastąpiono kwotą 1 341 700 zł.
W § 6 limit zobowiązań w kwocie 6 054 395 zł. zastąpiono kwotą 6 052 627 zł.
W § 11 pkt. 1 upoważnienie – kwotę 5 754 305 zł. zastąpiono kwotą 5 752 627 zł.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
w/w zmianą.
2. W załączniku Nr 1 – dochody w dziale 700, rozdział 70005 par. 6208 zmieniono na paragraf
6207, natomiast w załączniku Nr 2-wydatki w dziale 700, rozdz. 70005 paragraf 6058 zmieniono
na paragraf 6057.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
w/w zmianą.
3. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Książu Wlkp. analizując projekt budżetu na 2011 rok
zgłosiła wniosek o dokonanie zmiany w budżecie.
Z działu 900, rozdz.90003 par. 4010 zmniejszono wydatki w kwocie 26 400 zł. – wynagrodzenia
osobowe, a zwiększono:
- w dziale 900, rozdz. 90003 paragraf 4170 o kwotę 13 400 zł. – wynagrodzenia bezosobowe,
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- w dziale 926, rozdz. 92605 paragraf 2820 o kwotę 13 000 zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadania kultury fizycznej.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
w/w zmianą.
Wprowadzono też zmiany zgodnie z Uchwałą Nr SO-0952/I/5/11/Ln/2010 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2010 roku w
sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2011 rok
1. Do podstawy prawnej po art. 18 ust. 2 pkt. dopisano pkt.9 lit d,
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
w/w zmianą.

2. W § 1 ust.2 pkt. 3 oraz § 2 ust. 2 pkt. 3 wykreślono zdanie w brzmieniu „ zgodnie z
załącznikiem Nr 6 do uchwały”,
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
w/w zmianą.

3. W § 1 ust. 2 pkt.2 poprawiono na „ dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych” w
§ 2 ust.2 pkt. 2 poprawiono na „ wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa” oraz
zmieniono tytuł w załączniku Nr 5 do uchwały na „ Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych
z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2011 roku.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
w/w zmianą.

4. W § 6 wyrazy „ z tytułu zaciągniętych” zastąpiono wyrazami „ z tytułu zaciąganych”,
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
w/w zmianą.

5. W załączniku Nr 1 – dochody z dział 801, rozdz.80101 § 2310 Szkoły Podstawowe - dotację
celową w kwocie 30 166zł. przesunięto do działu 801, rozdz.80104 § 2310 w kwocie 30 166 zł.
Przedszkola
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Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
w/w zmianą.

6. W § 11 pkt. 2 – upoważnienia dla Burmistrza wykreślono wyrazy „w tym”

i

„ wydatków na uposażenia”. Nowy zapis brzmi „ dokonywania zmian w budżecie polegających
na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu w
zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami do kwoty
800 000 zł.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
w/w zmianą.

7. W § 15 rezerwę ogólną w wysokości 212 000 zł. zastąpiono kwot 164 800 zł.,

a rezerwę

celową w wysokości 5 000 zł. zastąpiono kwotą 52 200 zł.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
w/w zmianą.

8. Wieloletni Program Inwestycyjny w 2010 roku został zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w
Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 201o roku z którego zostały wkreślone inwestycje „ Przebudowa
pomieszczeń piwnic Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe oraz „ Budowa Szkoły
Podstawowej w Książu Wlkp. – klasy 0-III.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za w/w
zmianą.
8) głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza
w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
Wniosków nie uwzględnionych nie było.

9) głosowaniem uchwały.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2011.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/18 /2011, która
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Przewodniczący obrad pogratulował Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik i pracownikom Urzędu
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 17,05 – 17,20.
Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku

od nieruchomości.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/19 /2011, która
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/20 /2011, która
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowych. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/21 /2011, która
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
Do punktu 11 porządku obrad:
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań
Do punktu 12 porządku obrad:
Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski, interpelacje z IV Sesji Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 30 grudnia 2010 r. oraz na wnioski zgłoszone na
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wspólnym posiedzeniu komisji rady w dniu 20 stycznia br. Odpowiedzi stanowią załącznik nr
16 do niniejszego protokołu
Do punktu 13 porządku obrad:
Radny Ryszard Szymański – w Książ Wlkp. Przy szkole znak drogowy „zakaz
zatrzymywania” i jeden kierunek ruchu jest przekręcony, należy zrobić też przegląd innych
znaków. Na ul. 1 Maja przy wyjeździe na ul. Powstańców w jezdni jest wyrwa, która
przeszkadza w wyjeździe.
Radny Sławomir Przybylski – odnośnie odpowiedzi, którą otrzymałem z Powiatowego
Zarządu Dróg w sprawie odśnieżania, Pani Sołtys powinna poinformować mieszkańców, że do
właścicieli nieruchomości należy sprzątanie chodnika.
Jak daleko są zaawansowane prace dotyczące obwodnicy Książa Wlkp.
Jak posuwają się prace czy w ogóle coś dzieje się w sprawie Internetu szerokopasmowego,
ponieważ z informacji, które do mnie docierają wynika, że środki które można było uzyskać na
dofinansowanie, zostały wykorzystane przez firmę warszawską a w naszych terenach poprawy
nie widać. Zaś we wniosku, który składali były nasze tereny wymienione. Burmistrz wspólnie z
kolegami Burmistrzami czy w inny sposób powinien zająć się tym tematem.
Radna Elżbieta Stępa – jeżeli chodnik przylega do posesji to obowiązkiem właściciela jest
sprzątanie a gdy chodnik jest oddzielony pasem zieleni czy rowem od nieruchomości to
właściciel przyległej nieruchomości nie ma obowiązku sprzątania.
Pan Stanisław Drzewiecki Sołtys wsi Chwałkowo Kośc. – w Chwałkowie na przystanku PKS
jest wybita szyba.
Zwrócił się też z pytaniem do Dyrektora ZUK, co jest powodem złej jakości wody w
Chwałkowie.
Gmina otrzymała 69 tys. zł. dla powodzian, dla gospodarstw, które miały 50% ubezpieczenia
zwierząt lub pól, jaka wieś otrzymała te środki.
Pan Jerzy Ratajczak Sołtys wsi Mchy – co do odśnieżania drogi Brzóstownia-Mchy to innej
odpowiedzi się nie spodziewałem. Jest napisane, że droga ta jest w priorytecie do odśnieżania,
ale osoba odśnieżająca zakłada kółka, aby nie jechać płozem gumowym po asfalcie przez to
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odśnieża na wysokości 10 cm. Dlaczego pierwszy raz nie jechano równiarką, która ma płozy
metalowe i odgarnięte byłoby do asfaltu.
Przy drodze Brzóstownia – Mchy jest wiele drzew pustych już od pnia, powinny być usunięte.
Pan Szymon Drymel Dyrektor ZUK – jeśli chodzi o brudną wodę w Chwałkowie to jestem
zaskoczony, ponieważ takiej informacji nie miałem, dziś pierwszy raz o tym słyszę. Gdy będę
wiedział kiedy to było i jak długo trwało, to będę wiedział co było przyczyną. W Chwałkowie i
Kołacinie zimą po awarii jest problem, ponieważ nie można przepłukać sieci, gdyż często
hydranty są zamarznięte. Gdy ktoś ma brudną wodę, to wtedy można zgłosić, spuścimy ją i
będzie bonifikata w opłacie.
Pani Róża Jędrzejczak Kierownik OPS – z pomocy w związku z powodzią skorzystało
26 rolników z miejscowości: Gogolewo, Gogolewko, Sroczewo, Zaborowo i Konarzyce. Kwoty
świadczeń udzielono w wysokości 1000, 2000 i 4000 złotych w zależności od wielkości
posiadanego gospodarstwa. Zasiłki te wypłacano na wniosek rolnika, przy jednoczesnym
dołączeniu do wniosku protokołu oszacowania szkód w związku z powodzią.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak – o obwodnicy Książa Wlkp. wielokrotnie mówiliśmy na
komisjach i sesjach, plany zagospodarowania przestrzennego są w Ministerstwie i czekają na
wyłączenie gruntów rolnych z gospodarki rolnej. Ministerstwo zwracało się o uzupełnienia,
które wysłaliśmy i czekamy. Jest to już etap ostatni, ponieważ wcześniejsze uzgodnienia były
zaakceptowane przez poszczególne instytucje, które muszą zaopiniować.
Radny Ryszard Szymański – czy została rozwiązana sprawa elektroniki na stacji
wodociągowej w Książu Wlkp.
Pan Szymon Drymel Dyrektor ZUK – trudno ustalić kto jest odpowiedzialny, czy firma
główna czy podwykonawca, na dziś mamy zestaw zastępczy. Firma PROMET nie może dojść do
porozumienia z podwykonawcą, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za automatykę. Dzisiaj
jeszcze raz dzwoniłem do PROMETU i do podwykonawcy, obiecali że w przeciągu tygodniadwóch będziemy mieli zestaw ten sprawny.
Do punktu 14 porządku obrad:
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Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
z zamknął V Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 18,00

Protokołowała
/-/ Irena Witko

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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