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O.0002.35.2013                       

                                          PROTOKÓŁ  NR  XXXV/2013 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 30 września 2013 roku w godz. 16,00 – 17,05 

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 Pani  Bogumiła Walczak 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak, 

Sekretarza Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki, 

Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, 

Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., 

Sołtysi, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi 

Chrząstowo, Łężek i Okolic. 

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 XXXV Sesję Rady 

Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Zastępcę 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  Leszek Kaczmarek - usprawiedliwiał się. 

 

Do punktu 3  porządku obrad: 

Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do 

protokołu. 
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Przewodniczący obrad poinformował, że w pkt. 11 porządku obrad jest: 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za      

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne 

a winno być:  

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za      

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. 

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.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2013 

roku. 

 8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021. 

 9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 r. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za      

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. 

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji                   

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

     13.Interpelacje i zapytania radnych. 

 14.Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych. 

 15.Wolne wnioski i informacje 

 16.Zamknięcie obrad. 
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Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 

 

Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XXXIV  Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r.  został przyjęty, bez uwag              

w głosowaniu jawnym w obecności 14 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.  

 

Do punktu 6  porządku obrad: 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.             

Radny Ryszard Szymański zwrócił się o przybliżenie tematu kanalizacji deszczowej i czy jest 

już rozstrzygnięcie przetargu na ul. Polną. 

Radny Sławomir Przybylski zwrócił się o przybliżenie spotkania ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową. 

-Burmistrz poinformował, że spotkanie dotyczyło przejęcia kanalizacji deszczowej osiedla 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie przy ul. Nowomiejskiej. W spotkaniu oprócz Prezesa      

i Wiceprezesa Spółdzielni brał udział przedstawiciel Agencji Nieruchomości. Instalacja ta 

znajduje się na terenie należącym do Skarbu Państwa i omawiana jest kwestia przejęcia tego. 

Jest możliwość sfinansowania przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu tego co już jest   

ale musimy przygotować  ocenę czy jest przydatne na dalsze użytkowanie. Myślę, że do tego 

tematu wrócimy jeżeli będzie możliwość skorzystania ze środków Agencji Nieruchomości. 

Przetarg na ul. Polną nie jest jeszcze rozstrzygnięty, są sprawdzane dokumenty jak również 

uzupełniane. 

 

Do punktu 7  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad poinformował, że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Książ Wlkp. za I półrocze 2013 r. omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji, jak 

również na posiedzeniu komisji budżetu, prawa i samorządu. Komisja budżetu została też 

zapoznana z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest pozytywna. 
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Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Radni nie zgłosili uwag do złożonej informacji. 

 

Do punktu 8  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXXV/225/2013, która stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 9  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu 

Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.                                                           

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

Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 182 403,59 zł. 

Dział 600 - zwiększono o kwotę 32 500,00 zł – decyzja wypłaty odszkodowania wynikające                      

z  gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek w wykonaniu fontanny zamontowanej 

na rynku w Książu Wlkp.  

Dział 758 – zwiększono o kwotę 76 866,59 zł, zgodnie z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego jako zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2012 roku. Po stronie wydatków przeznaczono niniejszą kwotę na rezerwę ogólna w dziale 

758. 

Dział 801 – zwiększono o kwotę 71 244,00 zł z tego kwotę 70 794,00 została wprowadzona 

jako dotacja za zadania własne gminy  do budżetu, zgodnie z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX i X 2013 roku. Po 

stronie wydatków zwiększono rozdział 80104 § 4010. Kwotę 450,00 zł wprowadzono na 

podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy jako premia po obytym 3 miesięcznym 

stażu stażysty w Gimnazjum w Książu Wlkp. po stronie wydatków wprowadzono kwotę 

450,00 zł § 4370, zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Książu Wlkp. 

Dział 852 – zmniejszono, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w celu 

dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań w rozdz. 85212 – świadczenia 
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rodzinne o kwotę 20 000,00 zł i rozdz. 85313 o kwotę 484,00 zł. Po stronie wydatków 

dokonano odpowiednich zmian w rozdz. 85212 § 3110 i  rozdz. 85213 § 4130. 

Dział 854 – został zwiększony o kwotę 21 970,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w 

ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „ Wyprawka szkolna”. Po 

stronie wydatków wprowadzono niniejszą kwotę w § 3260 zwiększona o kwotę 1 930,00 

związku z większym zapotrzebowaniem na wypłaty wyprawek szkolnych. 

Dział 900 – zwiększono o kwotę 307,00 zł na podstawie decyzji do szkody Nr 1082432 po 

uszkodzeniu słupa oświetlenia ulicznego wraz z lampą. Po stronie wydatków dokonano 

odpowiednich zmian w § 4300 – naprawa. 

Po stronie wydatków dokonano również: 

Dział 750 – zwiększono dodatkowo o kwotę  2 500,00 zł na pokrycie kosztów sądowych       

w celu ściągnięcia wierzytelności gminy – kara umowna. 

Dział 801 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej w Książu 

Wlkp. na ubezpieczeni majątkowe, dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, zwiększenie 

wynagrodzenia dla nauczycieli – urlop na poratowanie zdrowia dla nauczyciela, dodatkowy    

1 oddział klasa 1, rozliczenie funduszu socjalnego. Zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w 

Machach na zapłatę gazu do ogrzewania budynku i energii elektrycznej. 

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 

XXXV/226/2013, która stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 10  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia  terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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 

XXXV/227/2013, która stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 11  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

zasad ustalania opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy. 

Projekt w/w uchwały omówiła Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza, informując, że 

będzie można dokonać odliczeń kwoty za odpady komunalne, jeżeli  na terenie nieruchomości 

będzie zamieszkiwać więcej niż troje dzieci niepełnoletnich, wtedy za 4,5 i następne dziecko 

nie będzie się płacić. Jeżeli nic się nie zmieni, to nie trzeba składać nowej deklaracji. 

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 

XXXV/228/2013, która stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 12  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

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 

XXXV/229/2013, która stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu. 

   Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,40 – 16,50. 

 

Do punktu 13  porządku obrad:      

Radny Ryszard Szymański zwrócił się z zapytaniem czy zrobiono już coś w sprawie 

studzienki telekomunikacyjnej przy skrzyżowaniu ulic Wiosny Ludów i Dr M. Krybusa. 

Na ul. Dr M. Krybusa przed skrętem w ul. 23 Stycznia był przecięty asfalt i nadal to 

przecięcie istnieje nie jest przykryte asfaltem. 

Dziś w radiu była informacja, że Radni Poznania znaleźli w budżecie 700 tys. złotych na 

zajęcia dodatkowe w przedszkolu, czy w tym kierunku u nas też  się coś dzieje. 
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Do punktu 14  porządku obrad: 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje  zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej      

i wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Odpowiedzi stanowią załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu.      

 

Do punktu 15  porządku obrad:       

Radni  jak i zaproszeni goście nie  zgłosili wniosków.          

 

Do punktu 16  porządku obrad:               

Ponieważ wyczerpano  porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za 

udział i zamknął XXXV  Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,05. 

 

Protokołowała:  

 

 Irena Witko                                               

                                                                                         Przewodniczący 

                                                                                 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                   /-/ Paweł  Walkowiak 

 

 

 


