O. 0002.13.2015
PROTOKÓŁ NR XIII/2015
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 12 listopada 2015
roku w godz. od 10:00 do 11:10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
oraz § 24 ust. 2 i 3 uchwały nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie
Statutu Gminy Książ Wlkp. z dnia 15 października 2012 r. Przewodniczący RM Pan
Sławomir Przybylski otworzył Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
oraz powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecna- radna Anna Szymanowska – usprawiedliwiona, lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn. „ Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku
i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku”.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2015 rok.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy nie mają uwagi do przedstawionego porządku,
uwag nie było zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
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Porządek obrad, zaproszenia na sesję stanowią załączniki nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku
i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku”.
Przewodniczący RM poprosił o kilka słów Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, który
poinformował, że w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu zostanie zaciągnięta długoterminowa pożyczka w kwocie 273 500,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji
do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku” w roku budżetowym
2015. Pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki
wodnej są preferencyjnym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych z dziedziny ochrony
środowiska, dlatego tut. Urząd Miejski złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej
na niniejsze zadanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
w Poznaniu w piśmie z dnia 29.10.2015 roku Nr WFOS-III-DPU-JS/400/798/2015
zadeklarował pomoc finansową ze swoich środków na wsparcie realizacji przedsięwzięcia
w formie pożyczki w wysokości 273 500,00 zł. Pożyczka jest zwrotna płatna w kwartalnych
ratach z oprocentowaniem w wysokości 0,5 % stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym,
lecz nie mniej niż 3% na maksymalny okres spłaty do 6 lat liczony od daty zawarcia umowy
pożyczki, z karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia
inwestycji określonej w umowie pożyczki. Jest możliwość umorzenia pożyczki do wysokości
15%.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zapytał czy są pytania bądź uwagi
ze strony radnych.
Głos zabrał radny Bohdan Kaczmarek twierdząc, że zaciągnięcie pożyczki nie jest zasadne,
ponieważ w pozycji uchwały budżetowej 700-05-606 „zakup gruntów pod drogi” widnieje
kwotę 641 000,00 zł. Zdaniem radnego gdyby środki zostały wydatkowane zgodnie
z przeznaczeniem to powierzchnia gminnych gruntów komunikacyjnych zwiększyłaby się
o 32% . Tegoroczne operacje finansowe w pozycji „zakup gruntów pod drogi” wskazują, że
nie ma żadnych sprecyzowanych planów wykorzystania zapisanej kwoty.
Radny Bohdan Kaczmarek uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby pomniejszyć wartość
środków w pozycji” zakup gruntów pod drogi” o planowaną kwotę pożyczki i jej nie
zaciągać zobowiązań z WOŚiGW. Treść wystąpienia radnego stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że pieniądze które są ujęte
w poszczególnych pozycjach uchwały budżetowej, jeśli nie zostaną wykorzystane to nie
przepadają. Środki te, zostaną zakwalifikowane jako” tzw. wolne środki”, które przeznacza
się na inne działy – paragrafy, które „tego” w danym czasie wymagają.
Radna Antonina Jankowiak chcąc upewnić się czy dobrze rozumie zasadność zabrania
pożyczki zabrała glos pytając o stopę oprocentowania, a Radny Krzysztof Hypki zapytał czy
w momencie kiedy nastąpi zwrot pożyczki, to czy musi być wydatkowany zgodnie z
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wytyczonym przeznaczeniem. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak i z pewnością będzie
to dotyczyło ochrony środowiska.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciwko”
podjęła uchwałę nr XIII/73/2015, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak, która
poinformowała, że tytuł uchwały został zmieniony w wyniku dokonanej zmiany lat spłaty
zadłużenia roku 2020 do roku 2022. Planuje się zaciągnąć pożyczkę z WIOŚiGW
w Poznaniu w wysokości 273 500,00 zł i w roku 2016 wyemitować obligacje komunalne
w wysokości 2 500 000,00 zł w wyniku czego spłata zadłużenia uległa zmianie.
W załączniku Nr 1 WPF dokonano zmian w wysokościach dochodów i wydatków budżetu
gminy, przychodów i rozchodów budżetu, wyniku budżetu w roku 2015 i w następnych.
W załączniku Nr 2 WPF przedsięwzięciu pn. "Dołożenie nowych punktów świetlnych
w gminie Książ Wlkp." zwiększono środki w wysokości 1 000,00 zł na rok 2015.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 12 glosach „za”, 1 głosie „przeciwko” i 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XIII/74/2015, która stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2015 rok.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- poinformowała, że budżet po stronie
dochodów został zmniejszony o kwotę 35,01 zł
na podstawie pisma Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2015.2 w celu dostosowania poziomu środków
do zakresu realizowanych zadań. Zmiany dotyczącą dotacji na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów w gimnazjum.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w Zespole szkół w Mchach.
Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 33 464,99 zł. z tego zmniejszenie o kwotę
35,01 zł dotacji na zadania zlecone – zakup podręczników dla szkół i zwiększono wydatki
o kwotę 33 500,0 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki na inwestycję.
Dokonano zmian w budżecie w postaci:
1) z działu 710 przeniesiono kwotę 1 000,00 zł do działu 700 na opłaty geodezyjne – mapki
gruntów pod drogami i nieruchomościami,
2) z działu 921 kwotę 1 000,00 zł dotycząca funduszu sołeckiego wsi Łężek dotyczące
przedsięwzięcia pn. „ Impreza integracyjna wsi Łężek” przeniesiono do działu 900 na
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przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego pn. „ Dołożenie nowych punktów
świetlnych w gminie Książ Wlkp.” – wieś Łężek,
3) dział 801 zmniejszono o kwotę 6 000,00 zł, z zwiększono dział 900 z przeznaczeniem na
dotację dla gminy Śrem w ramach porozumienia między gminami - Rozbudowa
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno szkoleniowego”.
Dokonano zmiany w załączniku Przychody i Rozchody zwiększając planowaną
pożyczkę na rok 2015 z kwoty 240 000,00 zł na kwotę 273 500,00 zł na realizację
przedsięwzięcia pn. „ zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek
w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku”. Zmiany dokonano na podstawie pisma
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Nr WFOS-III-DPU-JS/400/798/2015 w sprawie informacji o planowanej
pomocy
finansowej, zgodnie z preliminarzem przewidywanych kosztów określonych w złożonym
wniosku o udzielenie pożyczki. W związku z powyższym przychody zwiększono o kwotę
33 500,00 zł i tym samym zwiększeniu uległ deficyt budżetu do kwoty 2 444 547,00 zł.
Przychody w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększono o kwotę
50 000,00 zł w wyniku zwiększonej sprzedaży usług – wody. Po stronie kosztów dokonano
zmian na zakup żwiru filtracyjnego w kwocie 12 000,00 zł oraz 3000,00 zł na usługi
dotyczące wymiany tego żwiru. Kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na wymianę okien
w budynku ujęcia wody w Konarzycach oraz kwotę w wysokości 28 000,00 zł się na
wykonanie odmul tu wód popłucznych na SUW w Mchach.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciwko”
podjęła uchwałę nr XIII/75/2015, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajną Sesję Rady
Miejskiej o godz. 11:10.

Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski

4

