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O.0002.16.2011 

PROTOKÓŁ  NR XVI/2010 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku w godz. 16,00 – 18,00 

w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi 

załącznik    nr 1 do niniejszego protokołu.   

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak, 

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 –  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 XVI sesję Rady Miejskiej 

powitał Radnych, Burmistrza,  Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz przybyłych gości. 

Stwierdził, że, na sali jest obecnych 15 radnych, 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 następujące punkty: 

1.Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

   Punkt ten proponuję wprowadzić po punkcie  5. 

2.Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku  

budżetowego 2011. 

   Punkt ten proponuję wprowadzić po punkcie  7. 
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3.Podjęcie uchwały  w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w 

majątek trwały. 

   Punkt ten proponuję wprowadzić po punkcie  9. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w 

punktu do 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  zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011 – 2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2011 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego    2011. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ 

Wlkp. na lata 2012 – 2021. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2012. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.       

w majątek trwały. 

13.Interpelacje i zapytania radnych. 

14.Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych. 

15.Wolne wnioski i informacje 

16.Zamknięcie obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 

 

Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XV  Sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2011 r. został przyjęty, bez uwag w 

głosowaniu jawnym w obecności 15 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.  

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania. 

 

Do punktu 6  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie emisji 

obligacji komunalnych. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/104/2011, 

która stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 7  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.  na lata 2011-2021.  

Projekt w/w uchwały omówiła Pani Matuszczak Skarbnik Gminy, informując, że: 

Konieczność zmiany załącznika  Nr 1 spowodowana została tym, że dokonano zmian w roku 

2011w wyniku zmian przyjętych w budżecie i dotyczą one: 

Dochody ogółem i dochody bieżące zwiększono o kwotę 240 259,00 zł., 

Wydatki bieżące zwiększono na kwotę 236 937,00 zł., 

Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji) 

zwiększono o kwotę 236 937,00 zł. 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę  60 248,00 zł. 

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 31 560,00 zł.  

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami oraz środki do dyspozycji w 2011 roku zwiększono 

o kwotę 3 322,00 zł., 

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 996 678,00 zł. w 2011 roku, 

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.2 ufp zmniejszono w roku 2011 o kwotę          

490 100,00 zł., 

Przychody zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł., które zostały przeniesione do roku 2012, 

Kwotę długu zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł., 

Wydatki bieżące razem (2+7b) zwiększono w roku 2011 o kwotę 236 937 ,00 zł., 

Wydatki ogółem  ( 10+19) zmniejszono  o kwotę 759 741,00 zł., 
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Wynik budżetu zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł., 

Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) zwiększono o kwotę 3 022,00 zł., 

Dokonano korekty wszystkich danych w 2012 roku według uchwały budżetowej na rok 2012.  

Konieczność zmiany załącznika Nr 3 -  Wykaz przedsięwzięć – c) programy, projekty lub 

zadania pozostałe –  dokonano zmian w postaci: 

Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 504 668,00 zł., po dokonaniu korekty     

w wykonaniu wydatków   

Limity zobowiązań zostały zmniejszone o łączną kwotę 715 100,00 zł., na przedsięwzięcia         

w związku podpisaniem umów na  zadania,  

Suma limitów wydatków przyjętych w WPF zmniejszono o kwotę 490 100,00 zł., w wyniku 

przeprowadzonych przetargów. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/105/2011, 

która stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 8  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ 

Wlkp. na 2011 rok. 

Projekt w/w uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy, informując, że: 

Dokonano zmian w budżecie zwiększając budżet po stronie  dochodów  o kwotę  945,00 zł.        

w dziale 852 o kwotę 945,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego                           

z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji 

administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłaconego w 

oparciu  o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.             

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 

Plan wydatków zmniejszono ogółem o kwotę  999 055,00 zł. w tym wydatki majątkowe 

zmniejszono o kwotę 1 010 700,00 zł., a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11 645,00 zł. 

 Zmian dokonano: 

- w dziale 600 – zmniejszono o kwotę 922 000,00 zł. zmniejszając inwestycje : 

a) Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie o kwotę 490 100,00 zł., w wyniku zmniejszenia 

kosztów po przeprowadzonym przetargu, 

b) Budowa trzech nowych zatok autobusowych wraz z infrastrukturą o kwotę 283 000,00 zł.,                       

w wyniku zmniejszenia kosztów po przeprowadzonym przetargu, 
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c) Utwardzenie terenu pod targowisko o kwotę 148 900,00 zł., rezygnacja z wykonania zadania. 

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remont chodnika 

przy drodze powiatowej i gminnej, 

- w dziale 700 – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 10 700,00 zł., na 

wypłatę odszkodowania za przejęte działki pod drogi w Książu Wlkp. Podpisane zostało 

Porozumienie między Gminą Książ , a  byłymi właścicielami gruntów przeszły z mocy prawa na 

własność Gminy Książ Wlkp. zgodnie z art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Stosownie z art. 98 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy za działki przejęte na własność Gminy 

przysługuje odszkodowanie,   w kwocie ustalonej między stronami, 

- w dziale 750 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie 

składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zgodnie             

z Uchwałą Zjazdu wprowadzono mechanizm korekty inflacyjnej składki. W wyniku ogłoszenia 

przez GUS średniego poziomu  inflacji w 2010 roku na 3,1%. Pismo Nr SGiPW/313/11 z dnia 

19 grudnia 2011 roku oraz na wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i 

pozostałych usług – śmieci, ścieki i przesyłki listowe, 

- w dziale 801 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w SP Konarzyce i zespół Szkół w 

Mchach z przeznaczeniem na zakup wykładzin podłogowych do sal lekcyjnych, art. Biurowych i 

drukarek oraz uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego, 

- w dziale 852 i 853 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, 

- w dziele 900 zmniejszono środki o kwotę 78 000,00 zł, w wyniku rezygnacji z zakupu 

inwestycyjnego pn. „ Zakup szaletu publicznego”. 

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł., - zrezygnowano z emisji obligacji 

komunalnych zamieszczonych  w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. W wyniku zmniejszenia 

przychodów i wydatków deficyt budżetu na rok 2011 zmniejszył się do kwoty 3 207 911,00 zł. 

W dyskusji głos zabrali:               

Radny Ryszard Szymański – za jakie działki dotyczy odszkodowanie. 

Radny Sławomir Przybylski – mamy podany deficyt na rok 2011 a mnie interesuje ogólny dług 

jaki mamy. Jest budowa chodnika przy drodze powiatowej, gdzie jest budowany. 

Burmistrz – odszkodowanie za działki dotyczy działek które moją być pod zabudowę 

mieszkaniową za mogiłami, jest to wykup gruntu od P. Filipiaka i Adamczaka. Działki te z mocy 

prawa przeszły na własność gminy ale za stosownym odszkodowaniem. 

Chodnik jest robiony przy ul. Wichury, jest robiony ze środków, które mieliśmy na utrzymanie 

dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Książ Wlkp.. 
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Pani Matuszczak – w WPF na str. 5 w wieloletniej prognozie finansowej dług zmniejszył się     

w 2011 roku o 1 mln. zł. i teraz będzie wynosił 6 844 626 zł.,  a w 2012 też są przeniesienia        

i dług zwiększy się o 552 940 zł. z tym, że w projekcie budżetu na 2012 rok mieliśmy 

zaplanowane przychody 1 552 940 zł. i ten 1 000 000 zł., który przechodzi z tego roku,  pozwoli 

nam na to gdy będzie taka potrzeba przeznaczyć tylko 552 940 zł.. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/106/2011, 

która stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 9  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego  2011. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/107/2011, 

która stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 10  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021 

Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Książ Wlkp. oraz w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę 

Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2012. Opinie stanowią załącznik nr  9  do niniejszego 

protokołu 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/108/2011, 

która stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu 

 

Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,45 – 16,55. 
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Do punktu 11  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt budżetu na 2012 r. został przekazany                

w terminie ustawowym tj. 15.11.2011 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 2012 rok stanowi załącznik nr 11 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, 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na  2012 rok.  

W/w opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał stanowisko w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na rok 2012.  W/w stanowisko  stanowi załącznik 

nr 13 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 2012 rok. W/w opinie  stanowią załącznik nr 14 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 15 do niniejszego protokołu. 

 

5) przedstawienie  autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały, 
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Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak  przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

6) dyskusja nad projektem budżetu,     

 Radny Marek Mostowski – opracowanie budżetu to duży problem, według mnie budżet jest 

skonstruowany dobrze, ponieważ zapewnia funkcjonowanie wszystkich jednostek, cała gmina 

będzie funkcjonowała dobrze, dlatego budżet ten należy uchwalić.  Jednak należy wspomnieć    

o  pewnych kontrowersjach, które pojawiły się podczas omawiania budżetu. Największą 

kontrowersją była zabezpieczona kwota 100 000 zł. do Centrum Kultury na organizację „Dni 

Książa”, jest to kwota duża i tutaj Radni mieli wątpliwości czy to jest zasadny wydatek.             

W związku z tym moja propozycja jest, aby zapytać się o ten wydatek, tych którzy naszą pracę 

nadzorują czyli społeczeństwa. Proponuję, aby przeprowadzić ankietę wśród społeczeństwa         

i w wyniku tej ankiety można wtedy te pieniądze wydać lub nie. 

Przeglądając budżet pewien niepokój budzi to, że w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost 

o 4 % wydatków na opiekę społeczną. W kontekście naszych podwyżek, które uchwaliliśmy      

tj. podwyżek  cen wody, ścieków, podatku rolnego, podatku od nieruchomości,  podwyżek które 

nam serwuje Rząd, mam obawy ponieważ aż 1/5 budżetu idzie na opiekę społeczną, boję się, że 

ludzie którzy już żyją na skraju mogą tych podwyżek nie wytrzymać i nie tylko ci którzy 

nadużywają być może i idą do opieki. Mogą zdarzyć się też ludzie tacy, którzy nie chodzą do 

opieki społecznej, bo im honor nie pozwala, ale nie wytrzymają tego i będą musieli pojawić się 

w opiece społecznej. Wtedy może ta kwota wzrosnąć  i w związku z tym niebezpieczna to będzie 

kwota, dlatego mam wielkie obawy co dalej będzie się działo. Są to takie dwie moje uwagi 

którymi chciałem się z Państwem podzielić. 

7) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza, 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie proponowane zmiany: 

 

Autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2012. 

Autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2012  

1) Komisja Społeczno- Gospodarcza Rady Miejskiej w Książu Wlkp. analizując projekt 

budżetu na 2012 rok zgłosiła wniosek o dokonanie zmiany w budżecie w postaci: 

Z działu 921, rozdz.92109 par. 2480 zmniejszono wydatki o kwotę 5 000,00 zł. – dotacja   

podmiotowa dla centrum Kultury Książ Wlkp., a zwiększono: 
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- w dziale 926, rozdz. 92605 paragraf 2820 o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadań – dotacje dla stowarzyszeń wynikające z ustawy o sporcie.    

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych  przy 13 głosach „za” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”  wypowiedziała się za w/w zmianą. 

2) W paragrafie 11 usunięto pkt.3 dotyczący przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2012.  

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za w/w 

zmianą. 

3) W paragrafie 12 uchwały dokonano zmiany poprzez dopisanie po kwocie 2 000 000 zł. w 

zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o 

finansach publicznych. 

 Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za w/w 

zmianą. 

4) W załączniku Nr 8 – Dotacje z budżetu gminy na rok 2012”  – usunięto dotacje: 

- dz.900, rozdz. 90002 par. 6010 w kwocie 336 000,00 zł., gdyż są to wkłady do spółki 

prawa handlowego – na rozbudowę wysypiska śmieci w Witaszyczkach, 

- dz. 010, rozdz. 01030 par. 2850 w kwocie 13 697,00 zł., , gdyż są to wpłaty gmin na rzecz 

izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za w/w 

zmianą. 

5) W paragrafie 18 uchwały  usunięto zapis „ z dniem podjęcia z mocą obowiązującą”. Po 

zmianach zapis brzmi „Uchwała wchodzi w życie  od 1 stycznia 2012 roku, 

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za w/w 

zmianą. 

6) Dokonano zmian po stronie dochodów, zmniejszając dochody ogółem o kwotę 29 494,00 zł., 

z tego: 

a) zmniejszono dochody w dziale 756, rozdz. 75615 par. 0320 o kwotę 12 736,00 zł. oraz w 

dziale 756, rozdz. 75616 par. 0320 o kwotę 19 758,00 zł. w wyniku podjęcia uchwały 

obniżającej podatek rolny do kwoty 52,50 za 1 dt. W projekcie budżetu zaplanowano 

kwotę 55,00 zł. za 1 dt. 
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b) zwiększono dochody w dziale 801 rozdz.80101 par. 2007 o kwotę 2 550,00 zł., i paragraf 

2009 o kwotę 450,00 zł. na podstawie zmiany harmonogramu do umowy o 

dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 26 lipca 2011 roku – aneks do 

umowy podpisano w dniu 15 grudnia 2011 roku.   

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za w/w 

zmianą. 

7) Dokonano zmian po stronie wydatków, zmniejszając dochody o kwotę 29 494,00 zł. 

a) zmniejszono wydatki:  

    - dział 758, rozdz. 75818 par. 4810 rezerwę ogólna o kwotę 52 661,00 zł., 

    - dział 010, rozdz. 01009 par. 2830 – dotacja dla Spółek Wodnych, zgodnie z  wnioskiem 

o dotację złożonego w Urzędzie Miejskim w dniu 15.11.2011 roku o kwotę 6 000,00 zł.. 

Plan wynosił 90 000,00 zł., a wniosek o dotację obejmuje kwotę 84 000,00 zł., 

  - dział 750, rozdz. 75095 par. 4430 – o kwotę 1 569,00 zł., składka do Unii Gospodarczej 

Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości według 

decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 22 listopada 2011 roku. 

       b) zwiększono wydatki: 

           - w dziale 921, rozdz.92109 par. 4270 o kwotę 12 234,00 w wyniku błędnego                      

zapisu w załączniku Nr 2- wydatki budżetu. Kwota niniejsza dotyczy Funduszu 

Sołeckiego na remont świetlic wiejskich, ( autopoprawka niniejsza dotyczy uwag w 

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu). 

           - dział 926, rozdz. 92695 par. 4480 o kwotę 18 502,00 zł. dotyczy podatku od gruntów   

rekreacyjnych w Jarosławkach będących własnością gminy Książ Wlkp. 

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za w/w 

zmianą. 

8) W wyniku dokonania zmiany planu finansowego Samorządowego Zakładu  Budżetowego    –  

przez Zakład Usług Komunalnych - w związku z podwyżką cen za wodę i ścieki zwiększono 

przychody o kwotę 32 883,00 zł. oraz o kwotę 4 820,00 zł. w związku z podwyżką czynszu za 

wynajem. 

Przychody ogółem zwiększono o kwotę 37 703,00 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 

1 485 820,00 zł. 
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W wyniku zmian dokonano zmian po stronie kosztów  zwiększając koszty o kwotę 35 869,00 

zł. z przeznaczeniem na wzrost składki ubezpieczenia rentowego o 2%, zakup sprzętu na 

stacje wodociągowe i zakup wodomierzy oraz zakup usług czyszczenia kanalizacji sanitarnej.  

W wyniku zmian dokonano korekty załącznika Nr 10 do uchwały. 

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych przy 14 głosach „za: i 1 głosie 

„wstrzymującym się”  wypowiedziała się za w/w zmianą. 

9) W uzasadnieniu do uchwały poprawiono lub dopisano: 

- w dziale 600, rozdz. 90095 wykazano kwotę 5 000,00 zł., zamiast kwotę 5 500,00 zł., 

- w dziele 801, rozdz. 80101 zaplanowano dotacje celowe  w kwocie 32 500,00 zł. w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich – dopisano wyjaśnienie, że podstawą zaplanowania 

tego rodzaju dotacji jest umowa o dofinansowanie z dnia 26 lipca 2011 roku w ramach 

programu Kapitał Ludzki „ Szkoła drogą do sukcesu – wyrównanie szans edukacyjnych 

uczniów gminy Książ Wlkp.”, 

- w dziale 010, rozdz. 01009 par. 2830 zaplanowano dotacje dla Spółek wodnych oraz w 

dziale 900, rozdz..9019 par. 6230 –dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 

ścieków dopisano  uchwały Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie zasad udzielania i 

rozliczania niniejszych dotacji. 

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 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 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 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/109/2011, 

która stanowi załącznik nr  17  do niniejszego protokołu 
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Przewodniczący obrad podziękował  Pani Skarbnik, Panu Burmistrzowi i całemu zespołowi 

pracowników Urzędu, którzy opracowali budżet. 

 

Do punktu 12  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług 

Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/110/2011, 

która stanowi załącznik nr  18 do niniejszego protokołu 

 

 

Do punktu 13  porządku obrad: 

Radni nie złożyli  interpelacji i zapytań 

 

Do punktu 14  porządku obrad: 

Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski, interpelacje z XIV Sesji Rady 

Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 28 listopada 2011 r. 

Odpowiedzi stanowią załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 15  porządku obrad:    

Radny Ryszard Szymański  - na przystanku PKS jest oberwany rozkład jazdy, jak również nie 

ma ławki, która stała na przystanku. 

Radny Sławomir Przybylski – wnioski są wysyłane do Powiatowego Zarządu Dróg, ale należy 

wnioski te dalej pilotować, bo same przekazanie nic nam nie daje, należy je monitorować, 

ponieważ nie widać efektów działania. 

Składałem też wniosek, aby przystanek PKS, który był na rynku zamontować na przystanku przy 

ul. Dworcowej. 

Radny  Błażej Jędrzejczak – należy załatać dziury na drodze gminnej w Chwałkowie Kośc.     

w kierunku Jaraczewa. 

Pan Szozda Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi                                                                             

Chrząstowo, Łężek i Okolic w imieniu Zarządu Stowarzyszenia złożył wszystkim życzenia 

noworoczne. 

Przewodniczący obrad Radny Walkowiak jak również Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

złożyli wszystkim życzenia noworoczne. 
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Do punktu 16  porządku obrad:    

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział   

i zamknął XVI Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 18,00 

 

 

 

Protokołowała                                                                      Przewodniczący 

/-/  Irena Witko                                                               Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                          /-/ Paweł  Walkowiak 

 


