O. 0002.5.2014
PROTOKÓŁ NR 5/2014
z V sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 12 stycznia 2015 roku w godz.
od 16:00 do 18:10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył V sesję Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym oraz powitał wszystkich obecnych:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Sekretarza Gminy Panią Mirelę Grześkowiak,
Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów, przedstawicieli prasy lokalnej oraz wszystkich przybyłych gości.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 13 radnych, (ustawowo 15 radnych), zatem rada była władna do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Radny Marcin Weiss- poinformował o kilkuminutowym spóźnieniu.
Radny Bohdan Kaczmarek- nieobecny.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Listy obecności sołtysów gminy Książ Wlkp., dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek
organizacyjnych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad wyglądał następująco:
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.
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
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8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015.
9) Interpelacje i zapytania radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11) Wolne głosy, wnioski i informacje.
12) Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do przedstawionego porządku. Uwag
nie było.
Porządek obrad, zaproszenia na sesję Rady Miejskiej stanowią załączniki nr 3
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał informację o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020 został przekazany
do Biura Rady w terminie ustawowym tj. do dnia 15.11.2014 roku, następnie przesłany
Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania a także
udostępniony na stronie Urzędu Miejskiego w biuletynie informacji publicznej w zakładce
finanse i budżet.
Następnie Przewodniczący Pan Sławomir Przybylski poprosił Panią Skarbnik o odczytanie
Uchwały Nr SO-0957/22/11/Ln/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020. Opinia jest pozytywna, stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radny Marcin Weiss przybył na obrady o godzinie 16:10.
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Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak odczytał swoje stanowisko do opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
Ww. stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał autopoprawkę
do Wieloletniej Prognozy Finansowej, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
Autopoprawka otrzymała brzmienie:
Dokonano dodatkowego zapisu w postanowieniach uchwały w paragrafie 1 uchwały
wskazującym elementy prognozy w postaci „przepływy” w zakresie relacji, o której mowa
w art. 242- 244 ustawy o finansach publicznych wykazane w załączniku nr 1 do uchwały
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał projekt uchwały i zapytał
czy radni mają uwagi.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/15/2015,
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata
2015-2020.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski poinformował, że projekt uchwały
w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015 został przekazany do Biura
Rady w terminie ustawowym tj. do dnia 15.11.2014 roku, następnie przesłany Radnym oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, a także udostępniony na
stronie Urzędu Miejskiego w biuletynie informacji publicznej w zakładce finanse i budżet.
Następnie Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o odczytanie uchwały Nr SO0952/22/11/Ln/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Książ Wlkp. na 2015. Opinia jest pozytywna z uwagami, stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu.
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak odczytał swoje stanowisko do opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie projektu uchwały budżetowej
Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.
Ww. stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił, aby każdy z przewodniczących
komisji stałych w której przewodniczy odczytał opinię komisji o projekcie budżetu na 2015 r.
Opinie każdej z komisji stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak odczytał swoje stanowisko do opinii komisji
stałych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Ww. stanowisko stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Następnie Pani Skarbnik odczytała autopoprawki do projektu uchwały budżetowej.
Autopoprawki stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Pytań do przeczytanych autopoprawek i projektu budżetu nie było, zatem przystąpiono do
głosowania każdej autopoprawki.
Pierwsza autopoprawka w brzmieniu:
W postanowieniach uchwały budżetowej dopisano art.11 w brzmieniu „ Dochody z tytułu
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 758 268,00 zł przeznacza się na
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.
Numeracje kolejnych artykułów przesunięto o jeden numer.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę.
Druga autopoprawka w brzmieniu:
W postanowieniach uchwały w § 4 za słowami „w kwocie 640 000,00 zł wykreślono zbędny
człon „ na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę.
Trzecia autopoprawka w brzmieniu:
Rozbieżności pomiędzy załącznikiem Nr 2- wydatki, a załącznikiem Nr 12- wydatki funduszu
sołeckiego wyeliminowano poprzez wymianę załącznika Nr 12 na rok 2015.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę.
Czwarta autopoprawka w brzmieniu:
W załączniku Nr 1 dochody – w wyniku zmian przepisów o opłacie produktowej zmniejsza
się dział 900, rozdział 90020 § 0400 o kwotę 800,00 zł, natomiast zwiększa się dział 921,
rozdział 92109 § 0830 o kwotę 800,00 zł z tytułu usług w świetlicach wiejskich.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę.
Piąta autopoprawka w brzmieniu:
W związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego na podstawie art. 79a
ustawy o systemie oświaty w przedszkolach publicznych dokonuje się korekty w załączniku
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Nr 1 – dochody w dziale 801, rozdział 80104 § 2310 zmniejsza się o kwotę 17 116,00 zł,
natomiast zwiększa się dział 801, rozdział 80104 § 0830 o kwotę 8 632,00 zł i rozdział 80103
§ 0830 o kwotę 8 484,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innej gminy do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy. W wyniku zmian dokonano korekty
załącznika Nr 6 do uchwały- porozumienia i umowy z innymi Jednostkami Samorządu
Terytorialnego.
Po stronie wydatków – załącznik nr 2 dokonano zmian z tytułu uczęszczania dzieci z terenu
naszej gminy do przedszkoli publicznych na terenie innej gminy:
- zmniejszono dział 801, rozdział 80104 § 2540 o kwotę 15 600,00 zł
- zmniejszono dział 801, rozdział 80104 § 2310 o kwotę 6 000,00 zł,
- zwiększono dział 801, rozdział 80104 § 4330 o kwotę 21 600,00 zł.
W wyniku zmian dokonano korekty załącznika Nr 8 do uchwały – udzielone dotacjezmniejszając ogółem dotacje na kwotę 21 600,00 zł.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę.
Szósta autopoprawka w brzmieniu:
W załączniku Nr 2- wydatki dokonano zmiany w dziale 750, rozdział 75023 § 4210
zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł, natomiast zwiększono § 4240 o kwotę 5 000,00 zł na
wydatki związane z zakupem wydawnictw fachowych – książki, prasa, biuletynyprzeznaczone jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku poszczególnym
pracownikom oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków
służbowych w Urzędzie Miejskim.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę.
Siódma autopoprawka w brzmieniu:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów Dz. U. z 30 grudnia 2014 roku poz. 1952
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano
zmian planu po stronie:
- dochodów zmniejszając dział 756, rozdział 75618 § 0490 o kwotę 758 268,00 zł z tytułu
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przenosi się do działu 900, rozdział 90002
§ 0490 oraz planowane odsetki od wpłat za opłaty komunalne – zmniejszono dział 756,
rozdział 75 618 § 0910 o kwotę 400,00 zł a przeniesiono do działu 900, rozdział 90002
§ 0910,
- w wyniku uchylenia § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet i § 4370- opłaty z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej od dnia 1 stycznia 2015 roku dokonano przeniesienia planu wydatków
z niniejszych paragrafów do § 4360 – zmienionego od 1 stycznia na „opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych”, (w tym sieci Internet) w działach i rozdziałach występujących
w projekcie budżetu. W budżecie § 4350 zmniejszono o kwotę 6 678,00 zł ,
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§ 4370 zmniejszono o kwotę 28 796,00 zł natomiast § 4360 zwiększono o kwotę 35 474,00
zł.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę.
Ósma autopoprawka w brzmieniu:
W załączniku Nr 2- wydatki i w załączniku Nr 8- udzielone dotacje dokonano zmian w dziale
852 – opieka społeczna poprzez:
- zwiększenie rozdziału 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej § 4010 o kwotę 45 000,00 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowego etatu pracownika socjalnego oraz na
wypłatę nagrody jubileuszowej,
- zmniejszono na ten cel rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej § 4330 o kwotę
20 000,00 zł
- rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze § 3110 o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe § 3110 o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdział 85228- usługi opiekuńcze § 2820 o kwotę 5 000,00 zł- dokonano korekty
załącznika Nr 8- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę.
Dziewiąta autopoprawka w brzmieniu:
W załączniku nr 2- wydatki i w załączniku Nr 8 – dotacje dokonano zmniejszenia dotacji
podmiotowej dla Centrum Kultury w dziale 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 10 000,00 zł
natomiast zwiększono dział 754, rozdział 75412 § 2820 z przeznaczeniem na zwiększenie
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Książ Wlkp.
Rada Miejska w obecności 14 radnych przy 9 głosach „za”, 4 głosach „przeciw”
i 1 głosie „ wstrzymującym się” przyjęła ww. autopoprawkę.
Na obrady sesji przybył o godz. 17:14 Radny Bohdan Kaczmarek. Skład Rady liczył 15
radych.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/16/2015
w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski złożył gratulacje
Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik za sprawne przygotowanie uchwały budżetowej na 2015
rok.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę, od 17:15 do 17:25.
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Po przerwie Rada Miejska pracowała w 13- osobowym składzie. Radni Błażej Jędrzejczak
oraz Elżbieta Stępa usprawiedliwiając się opuścili salę.
Ad 9. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad zapytał radnych o interpelacje.
Interpelacji nie było.
Ad 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski radnych oraz
na interpelację złożoną w dniu 22 grudnia 2014 roku przez Radnego Krzysztofa Hypkiego.
Ad 11. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Bohdan Kaczmarek wnioskował w sprawie
Włościejewic swobodnego dostępu do sieci internetowej.

umożliwienia

mieszkańcom

Radna Bogumiła Skiera poprosiła o interwencję w sprawie Ośrodka Zdrowia
w miejscowości Mchy. Elewacja budynku wymaga remontu, ponadto w budynku znajdują się
dwa mieszkania, które można byłoby wynająć.
Radny Krzysztof Hypki zwrócił się z ponowną prośbą, aby podczas obrad Rady Miejskiej
wykorzystać sprzęt multimedialny znajdujący się w sali sesyjnej.
Radna Antonina Jankowiak zabrała głos w sprawie planowanej likwidacji Zespołu Szkół
Rolniczych w Grzybnie. Z uwagi na uczestniczących w sesji Radnych Rady Powiatu prosiła
ich, aby przyczynili się do zaprzestania próby likwidacji. Radna wspomniała, że powyższego
zamiaru nikt nie konsultował z rodzicami uczniów uczęszczających do szkół ani z uczniami.
Dorobek szkoły, zaangażowanie nauczycieli, rodziców i uczniów to wartości, które nie
sposób pominąć. Szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i słuchaczy. Kształci
w zakresie różnych kierunków. Zespół Szkół jest także ośrodkiem egzaminacyjnym dla
wszystkich nauczanych kierunków, co świadczy o wysokim standardzie. Zdaniem radnej nie
można prowadzić naboru do szkoły w sytuacji gdy myśli się o jej likwidacji.
Gdy przed kilkoma laty zlikwidowano filię szkoły w Śremie uczniowie byli zdezorientowani
sytuacją, nikt nie pytał ich o zdanie czy chcą jeździć do Grzybna. Wiele osób, które chciały
podjąć naukę w tej szkole zrezygnowało mając na uwadze bardzo daleki i czasochłonny
dojazd.
Radny Powiatu Pan Marek Mostowski przekazał informację, że zrobi wszystko, aby nie
doszło do likwidacji szkoły. Wspomniał, że radni powiatu będą się starać, aby wspomóc także
inne działania na rzecz naszej gminy.
Na rok 2015 zaplanowana jest ze współpracą z gminą Książ Wlkp. budowa chodnika
w Zaborowie i mamy nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy. Poprzedni zarząd powiatu nie
zaplanował w projekcie budżetu powiatu na 2015 rok żadnych środków na inwestycje
w gminie Książ Wlkp.
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Radny Powiatu Pan Jerzy Rylski zapewniał także, że poczyni wszelkie starania, aby nie
doszło do zamknięcia szkoły, będzie optował za pozostawieniem szkoły w dotychczasowym
miejscu na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty. Zdaniem radnego zabezpieczone
w budżecie środki finansowe w kwocie 2 450 000,00 zł z powodzeniem wystarczą na
funkcjonowanie szkoły. Przed laty gdy przenoszono filię szkoły ze Śremu do Grzybna
zapewniono wszystkim uczniom bezpłatny dojazd do placówki szkolnej.
Radny Powiatu Wojciech Świdurski przekazał informację, że uczniowie uczęszczający
do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie nie będą pozostawieni sami sobie w momencie
przeniesienia szkoły. Zdaniem Radnego podjęcie uchwały intencyjnej nie oznacza likwidacji
szkoły. W chwili obecnej zbierane są informacje na temat funkcjonowania
i kosztów utrzymania szkoły.
Prezes Stowarzyszenia Przedszkola Niepublicznego w Chrząstowie Pan Zbigniew
Szozda poprosił o informację w sprawie odśnieżania dróg, jakie firmy wygrały przetarg oraz
zapytał o funkcję zastępcy Burmistrza, kto ją pełni.
Kierownik Referatu Gospodarczego Pan Grzegorz Rabczewski poinformował, że umowy
na odśnieżanie dróg w Gminie zostały przedłużone do końca kwietnia z dotychczasowymi
firmami tj. część wschodnią Gminy ma odśnieżać Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan
Klimczak, natomiast cześć zachodnią Gminy firma Starlech Leszek Stępa. Informacja na
temat odśnieżania wraz z numerami telefonów kontaktowych jest dostępna na Stronie Urzędu
Miejskiego w zakładce biuletyn informacji publicznej.
Burmistrz Książa Wlkp. odpowiedział, że jego zastępcą na ¼ etatu jest Pani Sekretarz
Mirela Grześkowiak.
Sołtys wsi Chrząstowo- poprosił, aby przed rozstrzygnięciem przetargu na wywóz odpadów
komunalnych w miesiącu czerwcu br. przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy.
Ad 12. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął V sesję Rady Miejskiej
o godz. 18.10.
Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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