O.0012.5.11.2015
PROTOKÓŁ NR 11/2015
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., z dnia
14 grudnia 2015 r. w godzinach od 10:00 do 11:45 w sali Centrum Kultury w Książu
Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył wspólne posiedzenie
Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w
Książu Wlkp. i powitał przybyłych gości
w szczególności: Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila
Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak oraz przedstawiciela z prasy lokalnej.
W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp.
na rok 2016.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu
miejskiego na terenie Książa Wlkp.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący RM zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku. Uwag nie było,
a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów posiedzenia.
Wzory zaproszeń wraz z porządkiem posiedzenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022. Opinia RIO jest pozytywna. Planowane
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wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasad, o których
mowa w ustawie o finansach publicznych.
Opinia RIO stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 glosach „za” i 1 głosach
„wstrzymującym się” zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp.
na rok 2016.
Przewodniczący RM, Pan Sławomir Przybylski poinformował, że zbiorcze zestawienie
opinii stałych komisji rady o projekcie budżetu na 2016 rok, zostało przekazane Panu
Teofilowi Marciniakowi pismem nr O .0004.60.2015 w dniu 11 grudnia 2015 r.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Książ Wlkp. na rok 2016. Opinia jest pozytywna z uwagami.
Opinia RIO stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Rada
Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 glosach „za” i 1 głosach
„wstrzymującym się” zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ
Wlkp. na 2015 rok.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy, poinformowała, że po stronie wydatków
dokonano zmian w postaci:
W dziale 101 zwiększa się składki o 2 % do izb rolniczych z tytułu większego wykonania
wpływów za podatek rolny.
W dziale 750 dostosowano plan wydatków do potrzeb. Dostosowanie strony internetowej
oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) gminy do obsługi przez osoby niepełnosprawne,
dodanie nowych funkcjonalności i wyjaśnień klasyfikacji budżetowej.
W dziale 754, 801 i 854 zwiększono dział 754 o kwotę 20 000,00 zł natomiast zmniejszono
dział 801 i 854. Kwotę niniejszą przeznacza się na zakup wyposażenia i utrzymania
magazynu gminnego przeciwpowodziowego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ), a także z pismem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu dotyczące rekomendacji wyposażenia oraz
lokalizacji magazynów przeciwpowodziowych w województwie wielkopolskim. Ponadto
dokonano zmian pomiędzy paragrafami w jednostkach gminy – Gimnazjum Książ Wlkp.,
Zespół Szkół w Mchach oraz Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.
W dziale 852, 900 i 926 dokonano zmian w celu dostosowania planu wydatków w stosunku
do potrzeb.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt, który
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu
miejskiego na terenie Książa Wlkp.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp., poinformował, że pobierana będzie oplata
za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej. Opłata będzie wynosić symboliczną
złotówkę i wprowadza się ją w związku z ponoszonymi kosztami utrzymania i eksploatacji
szaletu miejskiego.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt, który
stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
Przewodniczący RM zarządził 10- minutową przerwę od 11:05 do 11:15.
Ad 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z 10 posiedzenia
komisji wspólnej Rady Miejskiej z dnia 24 listopada br.
Ad 7. Wolne wnioski i informacje
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał czy byłaby szansa, aby udostępnić harcerzom i zuchom
celem spotykania się raz w tygodniu - jednej ze świetlic środowiskowych lub jednej z klas
szkolnych, (obecnie pomieszczenie jest odpłatnie wynajmowane).
Ponadto radni mieli możliwość zapoznania się z przedstawioną przez Panią Malwinę
Olejniczak – Pracownika UM, multimedialną prezentacją dotyczącą strefy płatnego
parkowania w Książu Wlkp.
Koszt zakupu 2 parkomatów wynosi ponad 41 000,00 zł. Firma Projekt Parking Sp. z o.o.
nie jest zainteresowana zarządzaniem strefy z uwagi na zbyt małą liczbę miejsc
parkingowych.
Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
Ad 8. Zamknięcie posiedzenia
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 11:45.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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