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O. 0002.43.2014 

 

 

                                               PROTOKÓŁ NR XLIII/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 12 maja 2014 roku  

w godz. 16:00- 17:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecnych 2 radnych, tj: 

1. Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony 

2. Antonina Jankowiak- usprawiedliwiona 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Książa Wlkp. -Pan Teofil Marciniak 

Zastępca Burmistrza- Pani Bogumiła Walczak 

Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak 

Radca Prawny -Pan Krzysztof Janicki 

Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych  

Przedstawiciel prasy lokalnej 

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 XLIII sesję Rady 

Miejskiej powitał Radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza oraz Skarbnika Gminy a także 

przybyłych gości. Stwierdził, że na sali jest obecnych 13 radnych, zatem rada jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Do punktu 3 obrad:  

 

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

niniejszego protokołu. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 
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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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2013 rok. 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ 

Wlkp.  

za 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp., na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanych do rejestru 

zabytków. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 4 porządku obrad: 

Protokół nr XLII/ 2014 z sesji Rady Miejskiej z dnia 28  kwietnia 2014 r. został przyjęty, bez 

uwag w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych- jednogłośnie, bez odczytywania. 

Do punktu 5 porządku obrad: 

Przewodniczący Rady Miejskiej 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. 
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Do punktu 7 porządku obrad: 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2013 roku. 

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 

Sprawozdanie z wykonania budżetu wszyscy radni otrzymali, zostało omówione na 

posiedzeniu wspólnym Rady Miejskiej oraz na poszczególnych posiedzeniach stałych 

komisji, dlatego proponuję, aby sprawozdania w całości nie odczytywać. 

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych jednogłośnie wypowiedziała się 

za nie odczytywaniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odczytała uchwałę Nr SO-

0954/12/11/Ln/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Książ Wlkp. za 2013 rok. 

Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe wszyscy radni otrzymali, zostało omówione na posiedzeniu 

wspólnym Rady Miejskiej oraz na poszczególnych posiedzeniach stałych komisji 

dlatego proponuję, aby sprawozdania nie odczytywać.  

Rada w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych jednogłośnie wypowiedziała się 

za nie odczytywaniem sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu. 

d) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymański przedstawił opinię 

komisji o wykonaniu budżetu za 2013 rok. 

Opinia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Książ Wlkp. za 2013 rok 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Książ Wlkp. za 2013 rok. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu, w związku z tym 

przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/ 280/2014, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

Do punktu 8 porządku obrad:  

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp. 
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a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o 

mieniu i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz ze sprawozdaniem 

finansowym 

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią RIO 

zostały omówione i zatwierdzone w ramach wcześniejszego punktu dzisiejszej sesji, 

dlatego przechodzimy do kolejnego punktu. 

b) zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminnego 

Radni zapoznali się z informacją o stanie mienia gminnego na wspólnym posiedzeniu 

Rady Miejskiej oraz na poszczególnych stałych komisjach, czy są jeszcze jakieś 

pytania, bądź uwagi?  

Brak dodatkowych pytań pozwala przejść do następnego punktu. 

c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymański przedstawił wniosek 

komisji rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2014 roku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Książa Wlkp. z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej 

Przewodniczący obrad Pan Paweł Walkowiak odczytał uchwałę Nr SO-

0955/7/11/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu z dnia 5 maja 2014 r. w spawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Książa Wlkp. z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.  

Opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.  

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec tego 

przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego 

projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych stanowiącą bezwzględną większość ustawowego 

składu Rady jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/281/2014, która stanowi załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący zarządził 10- minutową przerwą od 16:35 do 16:45. 

Do punktu 9 porządku obrad: 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  

szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych  szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 
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Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/282/2014, 

która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.   

Do punktu 10 porządku obrad: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp., na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru 

zabytków. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

Gminy Książ Wlkp., na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do 

rejestru zabytków. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/283/2014, 

która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Do punktu 11 porządku obrad: 

Brak zgłoszonych interpelacji i zapytań radnych. 

Do punktu 12 porządku obrad: 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych 

zgłoszone na XLII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2014 roku oraz zgłoszone na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 roku. 

Do punktu 13 porządku obrad:  

Radny Ryszard Szymański 

1. Proszę o usunięcie wcześniej wyciętych odrostów krzewów przy drodze wojewódzkiej 

nr 436 na odcinku pomiędzy miejscowością Konarzyce a Zawory. 

2. Proszę o naprawę bądź wymianę  zniszczonego słupka  z nazwami ulic 

zlokalizowanego na ulicy Radoszkowskiej,  (został zniszczony przez operatora 

koparki wykonującego prace  związane z  kanalizacją deszczową). 

3. Lustro, które zostało zamontowane na ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp. jest 

umiejscowione zbyt nisko, bardzo proszę o demontaż i ponowny montaż w wyższym 

punkcie. 

4. Proszę o interwencję w sprawie zasypanych piachem studzienek na ulicach 

Niepodległości i 23 stycznia. 

Sołtys Łężku Pani Zofia Halaburda- wnioskuję o usunięcie dziur w jezdni w miejscowości 

Łężek na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4070  z drogę gminną nr 603001P (przy sklepie). 
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Do punktu 14 porządku obrad: 

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady 

XLIII Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17:15. 

 

Protokołowala                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  

Danuta Biniasz – Celka                                   Paweł Walkowiak 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


