O. 0002.4.2014
PROTOKÓŁ NR 4/2014
z IV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w godz.
od 16:00 do 17:05 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył IV 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,
Zastępcę Burmistrza Panią Bogumiłę Walczak,
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 15 radnych, (ustawowo 15 radnych), zatem rada była władna do
podejmowania prawomocnych uchwał.
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.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował do porządku obrad wprowadzić dodatkowy
punkt, który brzmiał następująco:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany punkt.
Zatem porządek obrad wyglądał następująco:
1)
2)
3)
4)

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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5) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6) Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2014 rok.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. na 2015 rok.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2014.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12) Wolne głosy, wnioski i informacje.
13) Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy nie mają uwag 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 III Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 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 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2014 rok.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak wyjaśniła zmiany jakie dokonano, mianowicie
zmiany były spowodowane otrzymaniem trzech pism od ministra Finansów.
1) pismo o numerze ST5/4822/32g/BKU/14 dotyczyło, aby ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej dofinansować w kwocie 17 945,00 zł wyposażenia w sprzęt
szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych,
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2) pismo o numerze ST/4822/36g/BKU/14 dotyczyło, aby ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej dofinansować w kwocie 10 000,00 zł koszty związane z wpłatą
odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz art. 88 tj.
nauczycieli przechodzących na emeryturę.
3) pismo o numerze ST5/4822/42g/BKU/14 dotyczyło, aby ze środków rezerwy części
ogólnej dofinansować wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczenia
do nauki dla sześciolatków.
Ponadto Pani skarbnik poinformowała, że po stronie wydatków dokonano przeniesień
pomiędzy paragrafami w Zespole Szkół w Mchach w związku z brakującymi środkami na
ubezpieczenia społeczne oraz dodatek wiejski. Brakujące środki wynikały z zatrudnienia
nauczyciela na zastępstwo przebywającego pracownika na urlopie macierzyńskim oraz
dodatku specjalnego na dwójkę dzieci posiadających opinię pomocy psychologicznopedagogicznej (PPP).
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/12/2014,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. na 2015 rok.
Przewodniczący obrad poprosił, aby każdy z przewodniczących komisji stałych odczytał swój
plan pracy komisji na 2015 rok. Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i zapytał czy radni mają uwagi bądź zapytania.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/13/2014,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2014.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Radna Antonina Jankowiak wyraziła swoje uwagi, mianowicie poprosiła o otrzymanie
informacji o którą zapytała w dniu 15 grudnia 2014 r. na wspólnym posiedzeniu komisji Rady
Miejskiej, chodziło o długość odcinka budowanej drogi pn. „Przebudowa drogi KonarzyceZawory”. Ponadto w opinii radnej droga ma być budowana tam gdzie brak jest domów
mieszkalnych.
Burmistrz Książa Wlkp. odpowiedział, że długość budowanego odcinka drogi wynosi 472
m. Droga ma prowadzić do biogazowni, a zatem ruch pojazdów przemieszczających się po
drodze będzie zwiększony ze względu na dojazd do mającej powstać inwestycji.
Radny Marcin Weiss zapytał czy budowa biogazowni to pewna inwestycja, wspomniał
także, że może z budową drogi poczekać i przeznaczyć planowaną kwotę na inną inwestycję.
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Burmistrz Książa Wlkp. odpowiedział, że planowana budowa drogi nie jest „pod”
przyszłego właściciela biogazowni. Pan Wojtczak sfinansował cześć kosztów budowy drogi
i kompletuje niezbędne dokumenty w kierunku realizacji przedsięwzięcia.
Radny Krzysztof Hypki poprosił o informacje w sprawie wysokości kwoty jaką sfinansował
Pan Wojtczak. Burmistrz odpowiedział, że całkowitej wartości kwoty nie zna.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał czy dobrze rozumie, iż w całości odcinek drogi nie
zostanie pokryty masą asfaltową. Burmistrz odpowiedział, że długość odcinka drogi jest
uzależniona od środków finansowych.
Rada Miejska w obecności 15 radnych podjęła uchwałę nr IV/14/2014, przy 7 głosach
„za”, 5 głosach „przeciw” i 3 głosach „ wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 10. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o składanie interpelacji, (interpelacji nie było) oraz zapytał
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka czy jest odpowiedź na interpelacje złożoną na III sesji
Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2014 r. przez radnego Krzysztofa Hypkiego (odpowiedzi
jeszcze nie było).
Przewodniczący obrad zarządził 5- minutową przerwę, od 16:30 do 16:35.
Ad 11. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski podziękował w imieniu swoim
i radnych Pani Bogumile Walczak za dotychczasową pracę w Urzędzie Miejskim w Książu
Wlkp.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o składanie przed radnych wniosków, (wniosków
nie było) oraz zapytał Burmistrza Pana Teofila Marciniaka czy ma jakieś odpowiedzi na
wnioski. Burmistrz odpowiedział, że odpowiedzi dla radnych zostały wysłane pocztą.
Przewodniczący poprosił, aby od kolejnej sesji odpowiedzi na wnioski radnych były także
przedstawiane na sesji do wiadomości wszystkich obecnych radnych.
Zanim zamknięto obrady zostały złożone życzenia noworoczne skierowane dla wszystkich
obecnych na sali sesyjnej przez Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Sławomira Przybylskiego.
Ad 14. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął IV sesję Rady Miejskiej
o godz. 17.05.
Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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