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O.0002.26.2012 

PROTOKÓŁ  NR XXVI/2012 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 17 grudnia 2012 roku w godz. 16,00 – 17,35 

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, 

Z-ca Burmistrza 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 –  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 XXVI sesję Rady Miejskiej 

powitał Radnych, Burmistrza, Z-cę 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 następujący  punkt : 

1. Podjęcie uchwały   w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp.  na 2012 rok. 

     Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w punktów. 

     Punkty te wprowadzono po pkt.8 porządku obrad. 
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Wobec czego porządek obrad przedstawia się następująco:  

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. 

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

Wlkp. na lata 2013 – 2021. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013. 

 9.Podjęcie uchwały   w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp.  na 2012 rok. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Gminę Książ Wlkp. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie 

zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Śremie. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady na 2013 rok.   

13.Interpelacje i zapytania radnych. 

14.Informacje o udzielonych odpowiedziach na  interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania           

i wnioski. 

15.Wolne  głosy, wnioski i informacje 

16.Zamknięcie obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 

 

Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XXV  Sesji Rady Miejskiej z dnia 03 grudnia 2012 r. został przyjęty, bez uwag         

w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych -  jednogłośnie, bez odczytywania. 

 

Do punktu 5  porządku obrad: 

Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak złożył informację o działaniach podejmowanych w 

okresie    międzysesyjnym. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
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Do punktu 6  porządku obrad: 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania. 

 

Do punktu 7  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021  został przekazany w terminie ustawowym tj. 14.11.2012 r., 

który  został przesłany Radnym i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu. 

 

Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Książ Wlkp. na lata 2013-2021.  Opinia stanowi załącznik nr  7  do niniejszego 

protokołu. 

 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał stanowisko w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 

2013-2021.  W/w stanowisko  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak  przedstawiła autopoprawki do projektu  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013-2021. Autopoprawki 

stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Radni nie zgłosili uwag  do autopoprawek, wobec czego Przewodniczący obrad poddał pod 

głosowanie proponowane zmiany: 

1.  Autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 

2021  wyrażonych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Książ Wlkp.  

- wykazano w załączniku Nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa środki bieżące na programy, 

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy o finansach publicznych  w kol. 1aue i  1a1 w kwocie 21 000,00 zł. – dochody   oraz 2f i 

2f1  w kwocie 43 000,00 zł. – wydatki. 
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- skorygowano kwotę w kol. 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykazano w 

wysokości 10 433 962,00 zł., a winno być 10 192 176,00 zł. 

- w załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć – wskazane rozbieżności w odniesieniu do zadania 

pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp.” dotyczyły  łącznych nakładów 

wykazanych w uchwale WPF z dnia 12 listopada 2012 roku, które  zostały poprawione w 

uchwale z dnia 3 grudnia 2012 roku. Projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej w 

danych łączne nakłady zawierały wartość poprawną. 

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

w/w zmianami. 

 

2. Autopoprawki Burmistrza Książa Wlkp. do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata  2013 -2021 

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – dokonano zwiększenia dochodów i 

wydatków wynikających z autopoprawek do Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wlkp. na rok 

2013 w wysokości 11 000,00 zł.   na realizację projektu pn. „Doskonalenie funkcjonowania JST 

poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania „ finansowanego z Kapitału 

Ludzkiego – umowę podpisano w listopadzie 2012 roku.  

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

w/w zmianą. 

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 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 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/171/2012, 

która stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 8  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt budżetu na 2013 r. został przekazany                

w terminie ustawowym tj. 14.11.2012 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 
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na rok 2013. Projekt uchwały budżetowej na 2013 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  2013 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 2013.  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 2013 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, 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak  przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

6) dyskusja nad projektem budżetu,     

 Radni nie zgłosili uwag  do projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok. 
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7) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza, 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie proponowane zmiany: 

 

1. Autopoprawki Burmistrza Książa Wlkp. 

a) W Przedszkolu w Książu Wlkp. dokonano korekty naliczenia Składek na ubezpieczenia 

społeczne naliczono składki w wysokości 15,10% zamiast  w wysokości 17,10%. Zwiększono 

wydatki w dziale 801, rozdział 80104  § 4110 na kwotę 16 724,00 zł. i w dziale 801, rozdz. 

80148 § 4110 na Kwotę 2 028,00 zł. Niniejsze środki zostały przesunięte z działu 801, rozdz. 

80101 § 4010 w kwocie 18 752,00 zł. 

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

w/w zmianą. 

                               

b) Wprowadzono dodatkowe dochody jako dofinansowanie środków z UE do działu 750, 

rozdział 75023 § 2007 w kwocie 9 350 zł. i § 2009 w kwocie 1 650 zł., zgodnie z umową              

Nr POKL.05.02.01-00-021/12 na realizację projektu pn. „Doskonalenie funkcjonowania JST 

poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania „ finansowanego z Kapitału 

Ludzkiego – umowę podpisano w listopadzie 2012 roku. Po stronie  wydatków dokonano 

zwiększenia łącznie o kwotę 11 000 zł.  

    Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych jednogłośnie wypowiedziała się 

za w/w zmianą. 

 

2.  Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2013  wyrażonych w opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok 

a) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została 

zaplanowana w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o 

wydatki na inwestycje, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę 

długu poprzez zmiany kwot rezerwy ogólnej: 

- zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1 500 ,00 zł., plan po zmianie wynosi 136 500 zł., 

- zwiększono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

o kwotę 1 500 zł., plan po zmianie wynosi 53 500 zł. 

   Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych jednogłośnie wypowiedziała się 

za w/w zmianą. 
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b) Uzupełniono wyjaśnienia w uzasadnieniu do projektu uchwały w dziele 853, rozdział    85395 

o treść „W projekcie niniejszym będą realizowane zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające.” 

       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 Komisji stałych nie było. 

  

9) głosowaniem uchwały. 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 

rok 2013. 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 XXVI/172/2012, 

która stanowi załącznik nr  17  do niniejszego protokołu 

Przewodniczący obrad podziękował  Pani Skarbnik, Panu Burmistrzowi i całemu zespołowi 

pracowników Urzędu, którzy opracowali budżet. 

 

Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,55 – 17,10. 

 

Do punktu 9  porządku obrad: 

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

Wlkp.  na 2012 rok. 

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 XXVI/173/2012, 

która stanowi załącznik nr  18  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 10  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem czy ma odczytywać projekt  uchwały                

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ 

Wlkp.   Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za 

nieodczytywaniem w/w projektu uchwały. 
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Radni nie wnieśli uwag do  projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr XXVI/174/2012, 

która stanowi załącznik nr  19  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 11  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad poinformował, że jest to już propozycja trzeciej zmiany, pierwszą zmianę 

zaopiniowaliśmy pozytywnie, następny projekt zmiany zaopiniowaliśmy negatywnie i teraz 

chociaż to jest kosmetyczna zmiana bo zapisy mówią: że  zakończenie działalności leczniczej 

nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r. zaś zakończenie czynności likwidacyjnych Zakładu nastąpi w 

terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. W nowym projekcie jest to uszczegółowione, wykreślono 

wyraz „do”, czyli zakończenie działalności leczniczej nastąpi dnia 31 grudnia 2020 r., a 

zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpi dnia 31 grudnia 2021 r. 

Radni na wspólnym posiedzeniu komisji wyrazili opinię negatywną co do tego projektu 

uchwały. Radni podjęli też decyzję, że projekt uchwały opiniujemy negatywnie bez 

uzasadnienia. 

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały  w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie. 

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 XXVI/175/2012, 

która stanowi załącznik nr  20  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 12  porządku obrad: 

     Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia planów pracy komisji 

rady na 2013 rok.   

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 XXVI/176/2012, 

która stanowi załącznik nr  21  do niniejszego protokołu. 

 

ad.13.Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie złożyli  interpelacji i zapytań 
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Do punktu 14  porządku obrad: 

Burmistrz Teofil Marciniak poinformował, że zaległych odpowiedzi na interpelacje, zapytania i 

wnioski nie ma. 

 

Do punktu 15  porządku obrad:    

Pan Jan Majsner Sołtys Sołectwa Chrząstowo – często spotykam się z zapytaniami od 

mieszkańców, czy coś się robi w kierunku, aby w Książu Wlkp. można było zaparkować 

samochód, gdy przyjeżdża się na zakupy. Myślę, że sprawę rozwiązałyby parkomaty. 

Przewodniczący obrad – chciałem nadmienić, że temat ten będzie omawiany na posiedzeniu 

komisji, zaproszona będzie osoba odpowiedzialna za organizację ruchu na drogach 

wojewódzkich. Na pewno większości Radnych nie podoba się parkowanie na ul. Jana Pawła II, 

ulica ta jest bardzo szeroka i uważamy, że samochody mogłyby parkować w poprzek, co 

zwiększyłoby ilość parkingów i wygodniejszy byłby wyjazd. 

Burmistrz – parkomaty, może by rozwiązały sytuację, gdybyśmy mieli straż miejską, która by 

je sprawdzała.  

Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak złożył wszystkim w imieniu własnym jak              

i Radnych życzenia, życząc zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. 

Burmistrz – również złożył wszystkim życzenia świąteczne w imieniu własnym i  pracowników 

Urzędu Miejskiego, życząc zdrowych, radosnych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego 

Narodzenia. 

Radna Elżbieta Stępa – w imieniu swoim i mieszkańców podziękowała Burmistrzowi za 

założenie lamp oświetleniowych na przystanku PKS w Kiełczynie. 

 

Do punktu 16  porządku obrad:    

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział   

i zamknął XXVI Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,35 

 

 

Protokołowała                                                                 

                                                                                         

/-/  Irena Witko                                                                   Przewodniczący 

                                                                                Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                          /-/ Paweł  Walkowiak 

 

 


