O.0002.39.2013
PROTOKÓŁ NR XXXIX /2013
z Sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w godz. 16,00 – 16.45.
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,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
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 XXXIX

Sesję Rady

Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy, oraz przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 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.
pkt. 7

„

Proponuję wykreślenie z otrzymanego porządku obrad:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2019”,
pkt.8 „ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok”.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym – Rada może wprowadzić zmiany
porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na zdjęcie w/w
punktu z porządku obrad sesji.
W związku z powyższym 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 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2013.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. na 2014 rok.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje
12 .Zamknięcie obrad.

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.

Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2013 r. został przyjęty, bez uwag
w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych - jednogłośnie, bez odczytywania.

Do punktu 5 porządku obrad:
Przewodniczący

Rady

Pan

podejmowanych

w okresie

Paweł

Walkowiak

złożył

informację

o

działaniach

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 w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
Burmistrz poinformował radnych, że do wykonania są dwie inwestycje , pierwsza to budowa
gradowiska odpadów komunalnych oraz budowa kanalizacji w ulicy Polnej i Piaskowe.
Przetargi na wykonanie prac są wykonane, podpisane są umowy z wykonawcami, ostateczny
termin rozliczenia i wykonania prac to 30.06.2014 r.
Radny Zenon Kuderczak zadał pytanie - jaka firma wygrała przetarg na budowę gradowiska .
Burmistrz odpowiedział, że przetarg wygrała firma Grygier ze Śremu , cena oferowana 524
tysiące, kosztorys prac opiewa na kwotę 690 tysięcy złotych, startowało 7 firm.
Budowę kanalizacji ul. Polna-Piaskowa będzie wykonywała firma Begier z Nekli.

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
/253/2013 która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

nr XXXIX

Do punktu 8 porządku obrad :
Przewodniczący obrad przedstawił projekt

uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy

Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na 2014 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 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę

nr XXXIX

254/2013, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Do punktu 9 porządku obrad:
Brak interpelacji
Do punktu 10 porządku obrad:
Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych , odpowiedzi stanowią
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Burmistrz złożył wszystkim życzenia Noworoczne.
Do punktu 11 porządku obrad:
Radna Bogumiła Skiera otrzymałam telefonicznie wiadomość, że można rozbierać żeremie
bobrów.
Do punktu 12 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział, złożył Życzenia Noworoczne i zamknął XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. o godz. 16.45.
Protokółowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zdzisława Wilak

Paweł Walkowiak

