O. 0002.15.2015
PROTOKÓŁ NR XV/2015
z XV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w godz.
od 17:00 do 19:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski
otworzył XV sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp., oraz powitał wszystkich obecnych,
w szczególności:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów i przedstawicieli prasy lokalnej oraz wszystkich przybyłych gości.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada Miejska 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 RM zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić następujące zmiany:
za punktem 8, pod pozycją 9 dodatkowy punkt o nazwie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zaprojektowanie i budowa instalacji
do usuwania piasku i skratek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku” .
oraz
za punktem 9, pod pozycją 10 dodatkowy punkt o nazwie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2022.
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Każda zmiana, wynikająca z wprowadzenia dodatkowych punktów porządku obrad, została
przez radnych, osobno przegłosowana.
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 2016-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zaprojektowanie i budowa instalacji
do usuwania piasku i skratek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku” .
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2022.
11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie
Wlkp. na kadencję 2016-2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia
oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium
Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie
Książa Wlkp.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.

Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad,
do niniejszego protokołu.

stanowią załączniki nr 3

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2015 r.
Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski odczytał informację o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
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Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp., 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 2016-2022.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr SO0957/28/11/Ln/2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022 oraz stanowisko Pana Burmistrza Książa
Wlkp., w sprawie wyrażenia opinii RIO w Poznaniu wraz z autopoprawkami.
Uchwała RIO oraz stanowisko Burmistrza stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i 7.
Następnie Przewodniczący RM odczytał autopoprawki i zarządzi głosowanie, każdej
z osobna.
Pierwsza autopoprawka brzmiała:
Dokonano nowego zapisu § 1 uchwały o treści „ Uchwala się Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022 obejmującą dochody i wydatki bieżące,
dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób
sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu, przepływy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości” o treści „ Uchwala się Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości,
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła pierwszą autopoprawkę.
Druga autopoprawka brzmiała:
Poprawiono w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć- w przedsięwzięciu pn. „Dołożenie
nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.” w zakresie łącznych nakładów
finansowych o kwotę 1000 ,00 zł- kwota po zmianie wynosi 766 787, 27 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła drugą autopoprawkę.
Trzecia autopoprawka brzmiała:
W objaśnieniach przyjętych wartości w pkt. 3 „Przychody – wykazaną kwotę wykupu
obligacji w kwocie 800 000,00 zł, zastępuje się kwotą 900 000,00 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła trzecią autopoprawkę.
Czwarta autopoprawka brzmiała:
W załączniku nr 1 dokonano korekty kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska WFOŚ i Gospodarki Wodnej (GW) w Poznaniu o 2000,00 zł- Planowana kwota
273 500,00 zł po zmianie to kwota 271 500,00 zł.
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W wyniku tej zmiany zmniejszono o kwotę 2000,00 zł kol 5- rozchody budżetu – spłaty
w roku 2021 oraz kol 6 – kwota długu w latach 2016 do 2021.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła czwartą autopoprawkę.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XV/88/2015, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016.
Przewodniczący RM poprosił, aby Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały budżetowej
na 2016 rok oraz Uchwałę Nr SO-0952/28/11/Ln/2015 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
Następnie Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp.,
przedstawił swoje
stanowisko wobec uwag zawartych w opinii RIO. Uchwała RIO oraz stanowisko
Burmistrza stanowią odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do niniejszego protokołu.
W następnej kolejności, każdy z przewodniczących komisji stałych wyraził swoje opinię
o projekcie budżetu na 2016 r. Wszystkie opinie komisji stałych były pozytywne. Zbiorcze
zestawienie przekazano Burmistrzowi pismem nr O .0004.60.2015 w dniu 11 grudnia 2015
roku. Następnie Pan Teofil Marciniak wyraził swoje stanowisko w sprawie opinii Komisji
stałych, które stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu oraz odczytała autopoprawki
do projektu uchwały budżetowej.
Opinie komisji stałych stanowią załączniki nr 12, 13, 14 i 15 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący RM odczytał autopoprawki i zarządził głosowanie każdej
z osobna.
Pierwsza autopoprawka brzmiała:
W §4 do limitu zobowiązań dopisano „i emisję obligacji komunalnych”
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła pierwszą autopoprawkę.
Druga autopoprawka brzmiała:
W § 8 pkt 2 „zaciąganie pożyczki” zastąpiono „emisji obligacji”
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła drugą autopoprawkę.
Trzecia autopoprawka brzmiała:
W objaśnieniach do budżetu gminy w rozdziale 90002 doprecyzowano opis dotyczący
wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
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757 224,00 zł oraz opisano pozostałe wydatki dotyczące gospodarki odpadami w wysokości
98 407,00 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła trzecią autopoprawkę.
Czwarta autopoprawka brzmiała:
W załączniku nr 1 – plan dochodów- uwzględniono zmiany klasyfikacji budżetowej
polegających na dodaniu słowa „wpływy” w nazwach paragrafów dochodów własnych.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła czwartą autopoprawkę.
Piąta autopoprawka brzmiała:
W załączniku nr 2 –plan wydatków- dokonano przeniesienia wydatków zadań własnych
w dziale 750 z rozdziału 75011 (administracja rządowa) do rozdziału 75023 (administracja
samorządowa) w wysokości 92 943,00 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła piątą autopoprawkę.
Szósta autopoprawka brzmiała:
Zmniejszono dział 758- różne rozliczenia – rezerwą ogólną o kwotę 29 342,00 zł., natomiast
zwiększono dział 921 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum
Kultury Książ Wlkp.- kwotę 402 885,00 zł zastępuje się kwotą 432 227,00 zł.
W związku z powyższym zmieniono:
- treść załącznika nr 2 – plan wydatków,
- treść załącznika nr 8- dotacje z budżetu gminy Książ Wlkp. – kwotę ogółem 3 013 297,00 zł
zastąpiono kwotą ogółem 3 042 639,00 zł.
- treść § 13 uchwały – pkt.1 kwotę 160 525,00 zł zastępuje się kwotą 131 183,00 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 13 głosach „ za” i 2 głosach
„wstrzymujących się” przyjęła szóstą autopoprawkę.
Siódma autopoprawka brzmiała:
Dokonano korekty rozdziału 90095 wprowadzając § 4170- wynagrodzenia bezosobowe
w wysokości 1 800 00 zł i § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 400,00
zł, natomiast uległy zmniejszeniu §4210 – zakupy o kwotę 1200,00 zł i § 4300- zakup usług
pozostałych o kwotę 1000,00 zł. W związku z tymi zmianami uległa zmianie treść załącznika
nr 2 – plan wydatków.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła siódmą autopoprawkę.
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Ósma autopoprawka brzmiała:
§ 16.1. otrzymał nowe brzmienie:
„ Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku”
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ósmą autopoprawkę.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XV/89/2015, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zaprojektowanie i budowa instalacji
do usuwania piasku i skratek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku” .
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/90/2015,
która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2022.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/91/2015,
która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2015 rok.
Przewodniczący RM poprosił Panią Barbarę Matuszczak, Skarbnika Gminy o informację w sprawie
zmian w budżecie na 2015 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, że po stronie wydatków dokonano zmian w postaci:
1/ w dziale 101- zwiększa się składki 2% do izb rolniczych z tytułu większego wykonania
wpływów za podatek rolny ( brak ulg inwestycyjnych),
2/ w dziale 750 – dostosowano planu wydatków stosownie do potrzeb – dostosowanie strony
internetowej oraz BIP gminy do obsługi przez strony niepełnosprawne, dodanie nowych
funkcjonalności, nowe wyjaśnienia klasyfikacji budżetowej § 4240, który ma zastosowanie
tylko do jednostek oświatowych.
Dokonano zwiększenia o kwotę 5 000,0 0 zł inwestycję pn.” Zakup i montaż agregatu
prądotwórczego dla budynku Urzędu Miejskiego „ z uwagi na większy koszt zakupu.
3/ w dziale 754, 801 i 854 - zwiększono dział 754 o kwotę 24 500,00 zł, natomiast
zmniejszono dział 801 i 854. Kwotę niniejszą przeznacza się na zakup wyposażenia
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i utrzymanie magazynu gminnego przeciwpowodziowego, zgodnie z zadaniem własnym
gminy art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym w związku z pismem Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu dotyczące komendacji wyposażenia
oraz lokalizacji magazynów przeciwpowodziowych w województwie wielkopolskim. Ponadto
dokonano zmian pomiędzy paragrafami w jednostkach gminy – Gimnazjum Książ, Zespół
Szkół w Mchach, oraz Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.
Dokonano zwiększenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. – jako
dodatkowe środki w roku 2015 – w wysokości 4 500,00 zł na naprawę samochodów
pożarniczych i zakupy paliwa oraz koszty przerejestrowania samochodów.
Zmniejszono o kwotę 2 000,00 wydatki bieżące ze względu na zmniejszenie przychodów –
pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu z planowanej kwoty 273 500,00 zł, zmieniono na kwotę
271 500,00 zł. W wyniku zmiany uległ zmianie deficyt budżetu i wynosi 2 442 547,00 zł,
4/ w dziale 852 , 900 i 926 – dokonano zmian w celu dostosowania planu wydatków
w stosunku do potrzeb,
5/ w dziale 921 wprowadzono zadanie pn. „ Zakup pompy do pieca CO gazowego w świetlicy
wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym” w wysokości 5 000,00 zł.
Następnie, Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/92/2015,
która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego
w Środzie Wlkp. na kadencję 2016-2019.
Przewodniczący RM poprosił Pana Błażeja Jędrzejczaka - Przewodniczącego Zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o przedstawienie opinii o kandydacie.
Opinia Zespołu stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Następnie powołano komisję skrutacyjną - zaproponowano, aby komisja składała się z 3 osób.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. propozycję. Do składu
osobowego komisji zaproponowano:
Radnego Marcina Weissa, który wyraził zgodę,
Radnego Pawła Walkowiaka, który wyraził zgodę,
oraz
Radnego Krzysztofa Hypkiego, który także wyraził zgodę.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. skład komisji
skrutacyjnej.
Przewodniczącym komisji został radny Krzysztof Hypki , który poinformował pozostałych
radnych o sposobie głosowania.
W dalszej kolejności rozdano karty i przystąpiono do głosowania. Protokół komisji
skrutacyjnej stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu tajnym, przy 15 głosach „za”
zagłosowała za kandydaturą Pana Macieja Kostki.
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Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/93/2015,
która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki
sportowe.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/94/2015,
która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania
Stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/95/2015,
która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na
terenie Książa Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/96/2015,
która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji.
Ad 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. odpowiedział na zaległe wnioski
i zapytania radnych.
Ad 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Krzysztof Hypki poprosił o interwencję w sprawie uszkodzonego chodnika u zbiegu
ulic Zakrzewskiej i Dąbrowskiego w Książu Wlkp.
Ad 19. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XV sesję Rady Miejskiej
o godz. 19:15.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz - Celka

Sławomir Przybylski
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