O.0002.13.2011
PROTOKÓŁ NR XIII/2011
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 – 17,10
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 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,
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
Sołtysi,
Przedstawiciele mediów – Tydzień Ziemi Śremskiej
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 XIII sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał. Radny Sławomir Przybylski – usprawiedliwiał się.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenie na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że do porządku obrad wprowadzono punkty:
1.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.
Punkt ten wprowadzono po pkt.5 porządku obrad.
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2.Podjęcie

uchwały

w

sprawie

stawki

jednostkowej

dotacji

przedmiotowej

dla

samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012.
Punkt ten wprowadzono po pkt. 6 porządku obrad.
3.Złożenie informacji Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotyczącej analizy oświadczeń
majątkowych
Punkt ten wprowadzono po pkt. 9 porządku obrad.
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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2011 r.
8.Podjęcie

uchwały

w

sprawie

stawki

jednostkowej

dotacji

przedmiotowej

dla

samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na

2012 rok.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy i
deklaracji podatkowych.
12.Złożenie informacji Burmistrza i Przewodniczącego Rady dotyczącej analizy oświadczeń
majątkowych
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i informacje
16.Zamknięcie obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej z dnia 03 października 2011 r. został przyjęty, bez uwag
w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.
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Do punktu 5 porządku obrad:
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Do punktu 6 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.

.

Projekt uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak – Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Szymański – wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 77 tys. zł. jakich
wydatków to dotyczy.
Pani Matuszczak – w WPF nie były robione zmiany od 20 czerwca br., są to wszystkie
zmiany od tego czasu.
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 XIII/79/2011,
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Książ Wlkp. na 2011 rok.
Projekt uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak – Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Szymański – proszę o przybliżenie dz. 801 są przesunięcia miedzy paragrafami
zapłata za podłączenie komputerów do serwera i kwotę 25234 zł. na wynagrodzenia
nauczycieli.
Radny Lewandowski – dz.756 – czy środki są w jakiś sposób zagospodarowane, aby nie były
kupowane kolejne gry, jak są środki należy dofinansować „Orlika”.
Burmistrz – mamy plan, aby wyremontować świetlicę środowiskową w Książu Wlkp.
w przedszkolu, a jeśli środki pozostaną to można przeznaczyć je na sport.
Pani Matuszczak – przeniesienia między paragrafami wynikają, że są nowe komputery
i muszą być podłączone do serwera a jeśli chodzi o kwotę 25000 zł. to z ponadplanowych
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dochodów, które zostały włożono w wynagrodzenia kwotę 35000 zł. ale teraz kwota ta została
zmniejszona bo 6000 zł. poszło na stypendia, 3837 zł. na schronisko w Gaju i dlatego z 35
tys. zł. zrobiło się 25 000 zł.
Radny Lewandowski – czy serwerów w szkole nie mogli podłączyć informatycy zatrudnieni
w szkole lub informatyk Urzędu.
Pani Matuszczak – muszę się zapytać dyrektora.
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 XIII/80/2011,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012.
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 – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XIII/81/2011, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
Burmistrz poinformował, że podatek został podniesiony o stopę inflacji czyli o 4,2%,
ponieważ nie chcemy obciążać kieszeni naszych podatników.
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 – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XIII/82/2011, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
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Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały

w sprawie podatku od środków

transportowych na 2012 rok..
Burmistrz poinformował, że stawki zostały też podniesione o procent inflacji czyli o 4,2%,
zaś w trzech przypadkach przy samochodach ciężarowych od 12 do 13 ton, stawka
ministerialna jest 2978,53 zł., a my mieliśmy tylko 165 zł., gdzie gminy ościenne miały od
800 zł. wzwyż. W dwóch przypadkach przyczep od 13 do 28 ton też była stawka 246 zł. w
jednym przypadku i w drugim 362 zł. i też jest propozycja podwyższenia o wyższy procent
niż w pozostałych przypadkach.
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 – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę nr XIII/83/2011, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
i deklaracji podatkowych.
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 XIII/84/2011,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Do punktu 12 porządku obrad:
1. Informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożył Burmistrz Teofil Marciniak
Informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
2. Informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych Radnych złożył Przewodniczący
Rady Paweł Walkowiak. Informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do złożonych informacji.
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Do punktu 13 porządku obrad:
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.
Do punktu 14 porządku obrad:
Burmistrz Pan Teofil Marciniak –

udzielił odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz

wnioski zgłoszone na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Odpowiedzi stanowią
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Do punktu 15 porządku obrad:
Radny Ryszard Szymański :
- na ul. 23 Stycznia do studzienek deszczowych ktoś jest podłączony z kanalizacją,
a wiadomo to po zapachu -. ZUK powinien to sprawdzić,
- rozpatrzyć możliwość zakupu siatki na boisko przy ul. 23 Stycznia, takiej jaka jest między
„Orlikiem” a boiskiem. Wiosną należy uwałować płytę boiska,
- otrzymaliśmy informację odnośnie odbioru robót, ale prosiłem jeszcze o skład komisji
odbierającej roboty,
- jaki jest w tej chwili procent zadłużenia naszej Gminy,
Radny Kazimierz Zegar – należy naprawić drogę Feliksowo – Włościejewki, ponieważ przy
posesji P. Ptaka są dziury i przy Włościejewkach na mostku.
Poinformował też, że na posiedzeniu komisji rolnictwa w dniu 19 października br., była
omawiana sprawa Kanału Obrzańskiego. Kierownik Inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śremie Pan Talaska zapewniał, że szkody i kamienie
graniczne zostaną uporządkowane, ale potrwa to trochę czasu, ponieważ są przypadki, że
zmienili się właściciele. Inwestycja Kanału Obrzańskiego kosztowała 8 mln. zł.
Poinformował też, że obecnie trwają prace na kanale Białym.
Burmistrz – jeżeli chodzi o boisko przy ul. 23 Stycznia, to upoważniłem pracownika, aby
boisko to uwałował. Poinformował też, że był w Śremie, aby podpisać petycję o nie
likwidowaniu Prokuratury w Śremie.
Pani Matuszczak – zadłużenie jest wykazane w załączniku nr 1 WPF, są planowane kwoty
długu, a faktyczne zadłużenie na koniec roku nie potrafię podać.
Radny Szymański – chodzi mi jakie jest zadłużenie w tej chwili.
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Do punktu 16 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i zamknął XIII Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,10.

Protokołowała
Irena Witko

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