O.0002.47.2014

PROTOKÓŁ NR XLVII/2014
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 12 listopada 2014 roku
w godz. od 16:00 do 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.
Nieobecny 1 radny, tj:
1. Elżbieta Radajewska- usprawiedliwiony

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Burmistrz – Pan Teofil Marciniak
Zastępca Burmistrza- Pani Bogumiła Walczak,
Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak,
Sekretarz Gminy- Pani Mirela Grześkowiak,
Radca Prawny- Pan Krzysztof Janicki,
Radny Powiatu- Pan Jerzy Rylski
Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Sołtysi, 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 XLVII sesję Rady
Miejskiej powitał wszystkich obecnych Radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza,
Skarbnika Gminy, Sekretarza oraz przybyłych gości.
Do punktu 3 obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenie na sesję Rady Miejskiej stanowią załączniki nr 3
do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
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7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2014 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza
Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom młodzieży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2015 na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na
rok 2015 na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej Gminy Śrem.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół nr XLVI/2014 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 października 2014 roku został
przyjęty bez uwag w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych jednogłośnie- bez
odczytywania.
Do punktu 5 porządku obrad:
Przewodniczący Rady Miejskiej złożył informację o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Do punktu 6 porządku obrad:
Burmistrz Pan Teofil Marciniak złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Do punktu 7 porządku obrad: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła
XLVII/308/2014, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

uchwałę

nr

Do punktu 8 porządku obrad: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2019.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła
XLVII/309/2014, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

uchwałę

nr
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Do punktu 9 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania
stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom młodzieży
Przewodniczący Komisji Pan Paweł Walkowiak poprosił o omówienie projektu uchwały
przez Sekretarza Gminy z uwagi na przybyłych gości.
Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy- projekt uchwały jest kontynuacją poprzedniej
uchwały, został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, zgłoszone sugestie radnych
czyli uwzględnienie w projekcie uchwały stypendium za szczególne drużynowe osiągnięcia
sportowe i artystyczne, zmiana terminu składania wniosków o przyznanie stypendium oraz
zmiana oceny z zachowania z bardzo dobrej na dobrą zostały uwzględnione.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła
XLVII/310/2014, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

uchwałę

nr

Do punktu 10 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2015 na terenie
Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność
Gminy Książ Wlkp. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła
XLVII/311/2014, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

uchwałę

nr

Do punktu 11 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę na rok 2015 na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci
wodociągowej Gminy Śrem. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
Radna Antonina Jankowiak- Szanowni Państwo z uwagi na fakt, że kilku mieszkańców
wsi Chrząstowo zaopatrywanych jest w wodę z sieci wodociągowej Śrem, której stawka opłat
za wodę jest wyższa niż w Książu zwracam się z prośbą o dofinansowanie mieszkańcom
różnicy.
Przewodniczący Rady Miejskiej- proponuje, aby wniosek został dziś zapisany a rozpatrzony
przez nowy skład Rady Miejskiej. Czy zgadza się Pani radna?
Radna Antonina Jankowiak- tak, zgadzam się.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła
XLVII/312/2014, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

uchwałę

nr

Do punktu 12 porządku obrad: Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań radnych.
Do punktu 13 porządku obrad: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Brak odpowiedzi interpelacji i zapytań.
Do punktu 14 porządku obrad: Wolne wnioski i informacje
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Do punktu 15 porządku obrad: Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył obrady XLVII sesji o godz. 17:15.

Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Walkowiak

4

