O.0002.38.2017
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2017
z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 18 grudnia
2017 roku w godz. od 17:00 do 20:10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XXXVIII 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, w szczególności:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów 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. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad
Stwierdzenie quorum
Przedstawienie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książ Wlkp. na lata 2018 -2024
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
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11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
bez rozpoznania
12. Interpelacje i zapytania radnych
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
14. Wolne głosy, wnioski i informacje
15. Zamknięcie obrad
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zapytał czy radni mają pytania bądź uwagi
do porządku obrad.
Radni uwag nie mieli, a zatem przystąpiono realizacji punktów obrad.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2017 r. został przyjęty
jednogłośnie, w obecności 15 radnych.
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 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Skarbnik uzasadniła
potrzebę podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXVIII/279/2017, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXVIII/280/2017, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Książ Wlkp. na lata 2018 -2024
Tytułem wstępu Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poinformował, że
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ
Wlkp. na lata 2018-2024 został przekazany do Biura Rady w terminie ustawowym tj. do dnia
15.11.2017r., następnie przesłany Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem
zaopiniowania,
a także udostępniony na stronie Urzędu Miejskiego w biuletynie informacji publicznej.
Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr SO-0957/22/11/Ln/2017 z dnia 27 listopada
2017 r. wyraziła stanowisko w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024. Opinia ta została odczytana przez Panią
Skarbnik na posiedzeniach poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej, (opinia stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Nie mniej jednak Przewodniczący obrad poprosił o ponowne odczytanie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej przez Panią Skarbnik.
Następnie zostało odczytane stanowisko Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie wyrażenia
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018-2024, (stanowisko stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu).
W dalszej części obrad Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił
o odczytanie przez Panią Skarbnik autopoprawek do projektu powyższej uchwały,
(autopoprawki stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Po odczytaniu autopoprawek Przewodniczący obrad otworzył dyskusję na projektem
uchwały
i autopoprawkami pytając radnych czy mają dodatkowe pytania bądź uwagi.
Uwag, ani dodatkowych pytań nie było, a zatem przystąpiono do głosowania każdej z osobna
autopoprawki.
Pierwsza autopoprawka brzmiała:
W załączniku nr 1 – przepływy w roku 2018 w związku ze zmianą w budżecie gminy Książ
Wlkp. na rok 2018 paragrafu bieżącego 2830 na paragraf majątkowy 6230 udzielonych
dotacji na wymianę pieców CO na ekologiczne w wysokości 20 000,00 zł zmieniono:
a) kolumnę 2.1- wydatki bieżące kwotę 32 881 162, 81 zł zastępuje się kwotą
32 861 162, 81 zł.
b) kolumnę 2.2- wydatki majątkowe – kwotę 3 088 530,00 zł zastępuje się kwotą
3 108 530, 00 zł.
c) kolumnę 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwotę
11 965 285, 12 zł. zastępuje się kwotą 11 895 060, 12 zł.
d) kolumnę 11. 6 wydatki majątkowe w formie dotacji – kwotę 430 000,00 zł zastępuje
się kwotą 450 000,00 zł
e) kolumnę 10.1 z prognozowaną nadwyżką budżetową przeznacza się na spłaty
pożyczek i wykupu obligacji zmienia się.
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Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „ za” przyjęła pierwszą
autopoprawkę.
Druga autopoprawka brzmiała:
W pozycji 10.1.- prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłaty pożyczek,
wykup papierów wartościowych w roku 2021 kwotę 903 525,00 zł. zastępuje się kwotą
927 525,00 zł a w roku 2023 kwotę 940 000,00 zł. zastępuje się kwotą 942 400,00 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „ za” przyjęła drugą
autopoprawkę.
Trzecia autopoprawka brzmiała:
W załączniku Nr 2- Przedsięwzięcia WPF w kolumnie limit zobowiązań dokonano nowego
ustalenia sum limitów wydatków od roku 2018.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „ za” przyjęła trzecią
autopoprawkę.
Czwarta autopoprawka brzmiała:
W objaśnieniach do załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej – (przepływy)
dokonano korekt wielkości procentowych dotyczących dochodów i wydatków pomiędzy
rokiem 2017, a rokiem 2018.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „ za” przyjęła czwartą
autopoprawkę.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za podjęła uchwałę nr
XXXVIII/281/2017, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
Tytułem wstępu Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poinformował, że
projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2018 został
przekazany
do Biura Rady w terminie ustawowym tj. do dnia 15.11.2017 r., następnie przesłany Radnym
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) w Poznaniu celem zaopiniowania,
a także udostępniony na stronie Urzędu Miejskiego w biuletynie informacji publicznej.
Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr SO-0952/22/11/Ln/2017 z dnia 27 listopada
2017 r. wyraziła stanowisko w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Opinia ta została odczytana przez Panią Skarbnik na
posiedzeniach poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej.
Nie mniej jednak Przewodniczący obrad poprosił o ponowne odczytanie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej przez Panią Skarbnik, (opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu). Następnie Burmistrz Książa Wlkp. przedstawił swoje stanowisko w sprawie
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wyrażenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Książ Wlkp. na 2018 r. (stanowisko stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
W dalszej części Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie opinii o projekcie budżetu
na 2018 r. Przewodniczących komisji stałych, (opinie komisji stałych stanowią załącznik nr
14 do niniejszego protokołu).
Wszystkie opinie czterech stałych komisji były pozytywne bez uwag i dodatkowych
wniosków.
W dalszej części obrad Przewodniczący Pan Sławomir Przybylski poprosił o odczytanie
przez Panią Skarbnik autopoprawek do projektu powyższej uchwały, (autopoprawki stanowią
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).
Po odczytaniu autopoprawek Przewodniczący obrad otworzył dyskusję na projektem
uchwały
i autopoprawkami pytając radnych czy mają dodatkowe pytania bądź uwagi.
Uwag, ani dodatkowych pytań nie było, a zatem przystąpiono do głosowania każdej z osobna
autopoprawki.
Pierwsza autopoprawka brzmiała:
W uchwale budżetowej w paragrafie 2 ust. 2 pkt 4 zapis – dotacje celowe i środki zewnętrzne
na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się zapisem „ wydatki
na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy o finansach publicznych w
części związanej z realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego”.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „ za” przyjęła pierwszą
autopoprawkę.
Druga autopoprawka brzmiała:
Zmienia się klasyfikację budżetową po stronie wydatków dotyczącą dotacji celowej na
dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny „ paragraf 2830 (wydatki bieżące)
zastępuje się paragrafem 6230 (wydatki majątkowe) . W wyniku tej zmiany dokonuje się
zmian:
- w załączniku Nr 2 wydatki na rok 2018 i zapis paragrafu 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące –
kwotę 32 881 162, 81 zł zastępuje się kwotą 32 861 162, 81 z.
- w załączniku Nr 8 – dotacje z budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2018 dokonuje się zmiany
paragrafu 2830 na paragraf 6230,
- w załączniku Nr 3 – wydatki majątkowe na rok 2018, oraz w uchwale paragraf 2 ust. 1 pkt
2, którego wysokość zwiększyła się o 20 0000,00 zł i kwotę 3 088 530,00 zł zastępuje się
kwotą 3 108 530,00 zł .
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „ za” przyjęła drugą
autopoprawkę.
Trzecia autopoprawka brzmiała:
W uzasadnieniu str. 1 poziom dotacji na rok 2018 na zadania zlecone kwotę 11 913 248,00 zł
zastępuje się kwotą 10 913 248,00 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „ za” przyjęła trzecią
autopoprawkę.
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Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt
uchwały.
Po przeczytaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Przewodniczący Rady Pan
Sławomir Przybylski zaakcentował i po raz drugi potwierdził 15 osobowy skład liczby
radnych, którzy będą brali udział w głosowaniu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXVIII/282/2017, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zarządził 10- minutową przerwę od 18:15
do18:25.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach bez rozpoznania
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie- przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXXVIII/283/2017, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Bohdan Kaczmarek złożył ustną interpelację w sprawie wygospodarowania
w budżecie Gminy Książ Wlkp. w 2018 r. środków finansowych na odnowienie pamiątki
po Wiośnie Ludów w postaci obrazu który wisi w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. i jest
w złym stanie. Płótno przedstawia Szarżę Polskich Kawalerzystów 29 kwietnia na Górkach
Zakrzewskich, autorem jest Jan Kanty Dąbrowski. Obraz powstał w 1973 r. tj. w 125 rocznicę
Wiosny Ludów.
Ad 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał odpowiedzi na zaległe wnioski i zapytania radych
Ad 14. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Krzysztof Hypki prosił o interwencję w sprawie istniejącej wyrwy na drodze
powiatowej w Książu Wlkp. (przy sklepie motoryzacyjnym na ulicy Dąbrowskiego).
Radny Marek Molecki zgłosił wyrwę w drodze powiatowej w Sebastianowie przy posesji
Państwa Wesołek.
Radny Krzysztof Sójka prosił o interwencję w sprawie uszkodzonej po pracach
geofizycznych drodze powiatowej w Zaborowie.
Radny Marian Suchecki prosił o wyrównanie drogi na ulicy Wybickiego, a na ulicy
Zakrzewskiej w Książu Wlkp. zgłosił przycięcie konarów kasztanowców.
Radna Antonina Jankowiak prosiła o informację w sprawie wcześniejszego wniosku
złożonego Burmistrzowi dotyczącego utworzenia przystanku autobusowego w Chrząstowie
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na linii Chrząstowo- Śrem- Dobczyn. Czy były prowadzone rozmowy z Miejskim Zarządem
Transportu?

Ad 15. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXVII
sesję Rady Miejskiej o godz. 19:45.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Danuta Biniasz - Celka

/-/

Sławomir Przybylski
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