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O.0002.38.2013                       

                                          PROTOKÓŁ  NR  XXXVIII/2013 

z Sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 20 grudnia 2013 roku w godz. 16,00 – 17.45. 

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 Pani Mirela Grześkowiak 

Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki, 

Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, 

Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., 

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 XXXVIII 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.  Zgodnie z art. 20 ust. 1 a  ustawy o samorządzie gminnym – Rada może 

wprowadzić  zmiany  porządku obrad  bezwzględną  większością głosów ustawowego składu 

Rady. 

Proponuję wprowadzić zmianę porządku obrad pkt. 13 będzie punktem   9, zatem pkt. 9 stanie 

się 10, pkt. 10 stanie się pkt 11,  pkt. 11 stanie się  pkt.12 , pkt  12 stanie się pkt 13.  Punkt 11 

będzie brzmiał  „ Podjęcie uchwały w sprawie  budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok”. 
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

Porządek obrad   : 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 

2013 rok. 

9. Podjęcie uchwały 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy     Książ Wlkp. na lata 2014 – 2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu  gminy  Książ Wlkp. na rok 2014. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ 

Wlkp. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp. w rejonie  

ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp., oraz terenu położonego  w 

obrębie geodezyjnym Kiełczynek. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zamknięcie obrad. 
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Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XXXVII  Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2013 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.  

 

Do punktu 6  porządku obrad: 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.             

 

Do punktu 7 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 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

nr XXXVIII/245/2013, która stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 8 porządku obrad : 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany w budżecie,  które dotyczyły przesunięć środków 

finansowych w Przedszkolu w Książu Wlkp., oraz zwiększenia środków dla OSP. 

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 XXXVIII/246/2013, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 9 porządku obrad : 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały  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. 

Sekretarz Gminy Mirela Grześkowiak  wyjaśniła, że zmiana tej uchwały dotyczy głównie 

dopisania dotacji dla gimnazjum w Chrząstowie, które działa od 1 września 2013 r.  

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 XXXVIII/247/2013, 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 2014 – 2019.  

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014 – 2019  został 

przekazany w terminie ustawowym tj do  15.11.2013r., który został przesłany Radnym i  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2019.  Opinia stanowi załącznik nr  9  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 

2014-2019.  W/w stanowisko  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak  przedstawiła autopoprawkę do projektu  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2019  Autopoprawka 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa –  w pozycji 11.6 ( str.6) – wydatki 

majątkowe w formie dotacji – dokonano korekty kwoty 1000.000,00 zł zastępując kwotą 

1 218 000,00 zł -  nie doliczono dotacji w wysokości 200 000,00 zł na dofinansowanie „ 

Przebudowy drogi Nr 4079P ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. oraz dotacji w kwocie 

18 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Radni nie zgłosili uwag  do autopoprawki  wobec czego Przewodniczący obrad poddał pod 

głosowanie proponowane zmianę. Rada Miejska 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 2014– 2019. 

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  XXXVIII/248 /2013, która stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 11 porządku obrad ; 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie  uchwały budżetowej  gminy 

Książ Wlkp. na rok 2014. 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 2014. Projekt uchwały budżetowej   na 2014 rok stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Radzie stanowisko wobec uwag zawartych w 

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ 

Wlkp. na  2014 rok.  W/w opinia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał stanowisko w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na rok 2014.  W/w stanowisko  stanowi 

załącznik nr 15 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 2014 rok. W/w opinie  stanowią załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu. 

4) przedstawienie  autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały, 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak  przedstawiła autopoprawkę  do projektu 

budżetu.  

      W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami – dopisano art. 11, numerację kolejnych zapisów przesunięto o jeden numer.  

           Przewidywane dochody  z tytułu  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynoszą 766 062,00 zł.. W celu zbilansowania wydatków do wysokości dochodów z tytułu 

opłat za gospodarowanie odpadami zwiększono wydatki na wynagrodzenia w dziale 900, 

rozdział 90002 § 4010, 4110 i 4120 o kwotę 56 808,00 zł oraz § 4300 – zakup usług o kwotę 

70 000,00 zł. Niniejsze kwoty zostały przesunięte z działu 801, rozdział 80101 § 4010   w 

kwocie 56 808,00 zł. i z § 4270  w kwocie 70 000,00 zł. 

Odpowiednich zapisów dokonano w uzasadnieniu do budżetu po stronie wydatków                        

w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami. 

Autopoprawka stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Radni nie zgłosili uwag  do autopoprawki  wobec czego Przewodniczący obrad poddał pod 

głosowanie proponowane zmianę. Rada w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych 

jednogłośnie wypowiedziała się za w/w zmianą. 
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5) głosowaniem uchwały. 

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

na rok 2014. 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 XXXVIII/249/2013, która stanowi załącznik nr  18 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. 17.00 – 17,10. 

 

Do punktu 12  porządku obrad : 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ 

Wlkp. 

Burmistrz Teofil Marciniak  udzielił wyjaśnień co do projektu uchwały. Zmiana studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.  dotyczy 

głównie terenów wokół parku oraz terenów wokół wodociągu.  W bieżącym roku złożony 

został wniosek  Bractwa Kurkowego w Książu Wlkp. w sprawie przeznaczenia im terenu na 

strzelnicę, jest to teren lasów państwowych, dlatego należy zmienić studium, wyłączyć część 

lasów z gospodarki leśnej. Ponadto grunty przylegające do wodociągów planujemy 

przeznaczyć  w studium  perspektywicznie bądź pod budowę szkoły lub sali, gdyż 

stanowiłoby to ciąg obiektów kulturalno -oświatowych  Jest to zabezpieczenie tych terenów w 

studium na przyszłość. 

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  XXXVIII/250 /2013, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 13 porządku obrad : 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp.  

w rejonie  ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp., oraz terenu położonego   

w obrębie geodezyjnym Kiełczynek. 

Burmistrz Teofil Marciniak   uchwała ta określa wywołanie planu terenów w Kiełczynku, 

chodzi głównie o przeznaczenie gruntów na ewentualną rozbudowę oczyszczalni ścieków, 

zabezpieczenie jej strefą buforową – zieleni oddzielającą miasto od oczyszczalni,  oraz 

przeznaczenia 3.5 ha gruntów pod zabudowę mieszkaniową, aby zwiększyć dochody 

majątkowe Gminy poprzez sprzedaż działek . 

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 XXXVIII/251 /2013, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 14  porządku obrad : 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.   Skarga ta została 

szczegółowo omówiona na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

w dniu 16 grudnia 2013 r. 

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 – 11 głosami, przy 4 głosach wstrzymujących  

podjęła uchwałę nr XXXVIII/252 /2013, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu. 
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Do punktu 15 porządku obrad  

Proszę Radnych o składanie interpelacji i zapytań. 

Brak  interpelacji i zapytań. 

 

Do punktu 16  porządku obrad ; 

Proszę Burmistrza o odpowiedzi. 

Burmistrz Teofil Marciniak   podziękował Radzie Miejskiej za podjęcie  uchwały  

w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok . Mamy budżet , który opiewa na kwotę 24 milionów 

złotych z tego ,  11 milionów zł. to wydatki związane z oświatą, 4 miliony zł. to wydatki 

związane z opieką społeczną,  2 miliony zł. to zaplanowane do wykonania  inwestycje , 1.400 

zł. budowa dróg. Wydatki majątkowe to głównie  modernizacja budynku szkoły  

w Mchach oraz modernizacja sali gimnastycznej w Mchach. Ponadto Burmistrz przedstawił 

pokrótce sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej  Spółkom Wodnym w 2013 roku. 

Na rok 2014  jest również zaplanowana dotacja w wysokości 84.000 dla Spółek Wodnych w  

Śremie na dalsze renowacje cieków wodnych na terenie gminy Książ Wlkp. 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, które stanowią załącznik 

nr 22 do protokołu. 

 

Do punktu 17 porządku obrad ; 

Radna Elżbieta Stępa na ulicy Wiosny Ludów za ogródkami działkowymi były wycinane 

drzewa i krzewy, zostawiono duży bałagan. Należy zwrócić się do wykonawcy zadania  

o uporządkowanie terenu. 

Sołtys  Łężku Zofia Halaburda – w Łężku  pracownicy energetyki zdjęli lampę, do dziś nie 

założono nowej  - proszę o interwencję w tej sprawie. 

Radny Sławomir Przybylski  w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy książeczki wpłat za odbiór 

śmieci, jak należy je wypełniać. 
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Burmistrz Teofil Marciniak  odpowiedział, za śmieci od 2014 r. można płacić miesięcznie ,  

lub do 15 dnia  miesiąca parzystego, druki wypełnia się w trzech egzemplarzach. 

 

Do punktu 18  porządku obrad ; 

Ponieważ wyczerpano  porządek obrad zamykam XXXVIII  Sesję Rady Miejskiej w Książu 

Wlkp. 

 

Protokółowała                      Przewodniczący  

                     Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

Zdzisława Wilak               Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 


